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MODEL PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA MELALUI USAHA PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN PUYUH
Kartib Bayu1, Bery Komarudzaman2, dan Agung Sayudi3
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Kelompok Keahlian Sistem dan pemodelan Ekonomi SAPPK Institut Teknologi Bandung
Surel: giga_enka@yahoo.com
2
Direktorat PPKK Dirjen Binapenda dan PKK Kemnaker RI
Surel: Bery.Nur@gmail.com
3
Direktorat PPKK Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI
Surel: sayudi.naker@gmail.com

ABSTRAK
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke tanah air (PMI Purna), memiliki tabungan dari
penghasilan selama bekerja dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha dan membuka lapangan
kerja baru di lingkungan keluarga. Remitansi dan usaha PMI Purna dapat memberikan kontribusi yang
cukup berarti bagi ekonomi wilayah asal PMI. Pemerintah memberikan dorongan dan insentif untuk
memberdayakan usaha PMI Purna melalui berbagai program antara lain program bimbingan wirausaha,
program pengembangan usaha, pendampingan, dan membangun akses untuk memperoleh kredit modal
perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu descriptive research dan treatment research. Unit
analisis adalah PMI purna. Penentuan lokasi sampel dilakukan dengan Purposive sampling, ukuran sample
60 responden. Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan kuantitatif. Jenis data
yang dikumpulkan terdiri atas data Primer dan data Skunder dengan data time series. Tempat penelitian di
Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Seleksi calon peserta
program pemberdayaan kewirausaha dilakukan untuk menilai potensi dan arah minat usaha dari
perempuan PMI Purna. Model Pembelajaran dalam upaya penumbuhan wirausaha perempuan PMI Purna
dilakukan secara bertahap dan berkesimbangun selama 6 bulan. Model sinergitas program yang saling
mendukung, dan saling melengkapi lebih efektif dan efisien dalam pembredayaan kewirausahaan perempuan
PMI Purna. Pemahaman perempuan PMI Purna terhadap materi setelah mengikuti program menunjukkan
adanya peningkatan yang signifikan, Dampak program pemberdayaan keirausahaan madalah perempuan PMI
Purna telah memiliki rintisan usaha secara mandiri dan usaha secara berkelompok dengan produk pasca
panen dan pengolahan puyuh.
Kanta Kunci: Pemberdayaan, Kewirausahaan, Sinergitas, Perempuan, dan Produk Puyuh
ABSTRACT
Indonesian Migrant Workers (IMW) who have returned home (ex-IMW), have savings from their income
while working abroad. This savings enable to use as capital to initiate a family-based business venture and
create new jobs opportunity. Their remittances and efforts is able to make a significant contribution to the
economic boost in their hometown. The government gives support and incentives to empower the former IMW
businesses through various programs including entrepreneurial guidance, business development, mentoring,
and bridging to access the capital loan from banks. The research method used in this research is descriptive
and treatment research. The object of analysis is the former IMW. The sample location is determined by
purposive sampling and the total sample reached 60 respondents. The analysis technique used is descriptive
and quantitative statistical analysis. The data collection consists of primary and secondary data with time
series data. The research site was in Sukabumi Regency in 2019. The findings showed that the selection
process for prospective participants to entrepreneurial empowerment program was conducted to assess the
potential and direction of their business interest. Learning Model in the effort to develop the former IMW
entrepreneurs will gradually and continuously undertake for 6 months. The mutually support and
complementary model of programs is more effective and efficient in empowering entrepreneurship for former
IWM, especially women. The women insight of the material after participating in the program shows a
significant increase. The outcome of the entrepreneurial empowerment program is that women have started
their own businesses, independently and in groups, with post-harvest and processing products of quail.
Keywords: Empowerment, Entrepreneurship, Synergy, Women, Quail.
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I.

PENDAHULUAN
Situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat
pengangguran terbuka, kemiskinan dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di
lapangan kerja formal. Pengangguran ada karena jumlah populasi yang setiap saat
bertambah dengan pesat tanpa ada keseimbangan antara lahan untuk mencari pekerjaan
dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Penyebab masih tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia yaitu ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara
pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan demand (permintaan) dan supply
(penawaran) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah.
Jumlah penduduk usaia kerja dan angkatan kerja tiap Tahun terus meningkat.
Perkembangan Jumlah usia kerja, Angkatan kerja di Indonesia Tahun 2016 – 2019
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah penduduk usia kerja, anggkatan Tahun 2016 - 2019

No
1
2
3
4
5

Sumber :

Keterangan
Penduduk Usia Kerja (Juta
Orang)
Angkatan Kerja
Bekerja
Menganggur
Bukan angkatan kerja

Badan Pusat Statistik, 2017- 2020

2016

Tahun (Juta Orang)
2017
2018

187,6

190,59

193,55

196,46

127,67
120,64
7,02
59,93

131,55
124,54
7,01
59,04

133,94
127,07
6,87
59,61

136,18
129,36
6,82
60,28

2019

Berdasarkan Tabel 1. bahwa Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Jumlah Penduduk usaia kerja pada tahun 2016 sebanyak
187,6 juta jiwa meningkat menjadi 196,46 juta jiwa pada tahun 2019 atau mengalami
peningkatan sebanyak 8,86 jiwa (4,72 %). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016
sebanyak 127,67 jiwa meningkat menjadi 136,18 jiwa pada tahun 2019 atau mengalami
peningkatan sebanyak 8,51 jiwa (6,66%). Demikian juga halnya dengan jumlah
Angkatan kerja yang bekerja, pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja di Indonesia sebanyak
120,64 jiwa yang kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 129,36 jiwa atau
mengalami peningkatan sebanyak 8,72 juta jiwa (7,2%). Jumlah pengangguran terbuka
pada Tahun 2016 sebanyak 7,02 juta mengalami penuruan menjadi 6,82 juta pada 2019
atau mengalami penurunan 0,2 juta (2,84%). Hal ini menunjukkan bahwa selama empat
tahun terakhir jumlah penduduk usia kerja, Angkatan kerja dan penduduk yang bekerja
mengalami peningkatan. Sedangkan pengangguran terbuka selama empat tahun terkhir
mengalami penurunan walaupun penurunann ya relative sedikit. Tingkat partisipasi
angkatan kerja di Indonesia dari tahun 2017 – 2019 disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2017 – 2019

No

Tahun

1
2
3

2017
2018
2019

Sumber :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Laki-Laki
Perempuan
TPAK
83,05
55,04
69,02
83,01
55,44
69,20
83,18
55,50
69,32

Badan Pusat Statistik, 2017-2019
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Berdasarkan Tabel 2 bahwa tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) mengalami
pengalami peningkatan walupun peningaktannya fluktuatif. Tingkat partisipasi Angkatan
kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan partisipasi perempuan. Tingkat partisipasi
angkatan kerja menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2017 TPAK
sebesar 69,02 persen, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 69,32 persen.
Tingkat Partisipangatan Angkatan kerja perempuan selama 3 tahun rata-rata hanya 55,32
persen, sedangkan laki-laki rata-rata 83,08 persen pada tahun 2019. Hasil Penelitian Yuyus
Suryana dan kartib Bayu (2016) menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan, mengakibatkan pengangguran perempuan relatif lebih banyak
dibanding laki-laki hal ini disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posisi Perempuan dalam proses pembangunan sampai saat ini yang masih
termarjinalkan
Relatif masih terbatasnya pendidikan, keterampilan dan pengetahuan pada sebagian
dari perempuan
Terbatasnya lapangan kerja bagi sebagian perempuan di dalam negeri
Sebagian besar perempuan bekerja pada sektor informal
Masih adanya norma-norma agama, budaya dan sosial yang membatasi kaum
perempuan
Masih terdapat perilaku dari sebagain perempuan yang bersifat konsumtif dan
tergantung atau kurang mandiri.
Terbatasnya akses perempuan pengusaha mikro dan kecil dalam program kredit,
informasi pasar, manajemen dan pengembangan usaha.
Rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi perempuan pekerja, khususnya
disektor informal,

Sempitnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya pencari kerja di dalam negeri
mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong mencari pekerjaan keluar negeri
sebagai PMI dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Mereka
tidak jera dengan beberapa kasus yang menimpa Tenaga kerja asal Indonesia. Banyak
faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
Salah satu faktor penarik yang menyebabkan perempuan ke luar negeri adalah upah yang
lebih tinggi. Faktor lain adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri. Faktor
pendorong ini adalah situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan suplai. Sedangkan
tantangan yang dihadapi yakni profil TKI/PMI yang masih didominasi oleh tenaga kerja
informal, sehingga diperlukan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat
sebagai tenaga kerja formal (Achmad Zulfikar, 2016).
Perempuan yang bekerja di luar negeri tentu saja tidak hanya membutuhkan
keterampilan yang memungkinkanya memiliki kepiawaian dalam bekerja saja, akan tetapi
lebih jauh diperlukan suatu komitmen dari pemerintah bagaimana pekerja perempuan di
berdayakan, selepas mereka bekerja di luar negeri. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang telah kembali ke tanah air (PMI Purna), tabungan dari penghasilan selama bekerja
dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha di tanah air. Usaha ini akan
membuka lapangan kerja baru di lingkungan keluarga. Remitansi dan usaha PMI Purna
dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi ekonomi wilayah asal PMI .
Pemerintah memberikan dorongan dan insentif untuk memberdayakan usaha ini melalui
upaya pembinaan dan pemberdayaan. Upaya pembinaan dan pemberdayaan dilakukan oleh
pemerintah melalui berbagai program antara lain program bimbingan wirausaha, program
pengembangan usaha, pendampingan, dan membangun akses untuk memperoleh kredit
modal perbankan. Hasil penelitian Anggaunita Kiranantika (2017) menyebutkan
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Konstruksi bahwa para wanita untuk menjadi buruh migran Indonesia didasarkan pada
interaksi yang terjadi pada kalangan wanita dalam berbagai dimensi dan mampu
mendorong rasionalitas untuk melakukan mobilitas sosial diantara mereka. Hal ini
merupakan langkah yang ditempuh dalam meretas jalan ke arah kehidupan yang lebih baik
di masa depan.
Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan yang mendorong semua
potensi dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki para PMI
selama mereka bekerja di luar negeri adalah potensi peningkatan ekonomi keluarga. Akan
tetapi, pemanfaatan yang kurang tepat, ternyata hanya mendorong pola hidup konsumtif,
sehingga posisi demikian tidak melepaskan mereka dari lingkaran kemiskinan. Tetapi tidak
sedikit juga PMI
Purna yang berhasil mengelola usaha dengan baik dan dapat
berkembang sehingga dapat membantu mempekerjakan tenaga kerja sekitarnya, (Asosiasi
Pemandu Wirausaha Indonesia, 2017).
Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka semua pihak terutama pemerintah perlu
melakukan upaya-upaya yang serius untuk menangani masalah PMI Purna dengan
pengembangan potensi dan karakter kewirausahaan perempuan dengan model
pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk melakukan upaya tersebut memang tidak
mudah, diperlukan waktu dan keuletan serta kelahlian yang cukup. Namun jika masalah
masalah PMI Purna dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap kerawanan
sosial, meningkatkan jumlah kemiskinan dan terhambatnya proses pembangunan yang lain.
Oleh karena itu di perlukan kajian yang mendalam sebagai dasar untuk pengambilan
kebijakan dalam pemebrdayaan kewirausahaan PMI Purna. Beberapa permasalahan yang
dapat didentifikasi dan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Proses rekrutmen dan seleksi calon peserta program pemberdayaan
kewirausahaan PMI Purna.
2. Bagaimana Model Proses pembelajaran dalam pemberdayaan kewirausahaan PMI
Purna
3. Bagaimana Model Sinergitas Progam Penumbuhan Wiarusaha bagai PMI Purna
4. Bagaimana Tingkat pemahaman PMI Purna Sebelum dan Sesudah mengikuti Program
pemberdayaan kewirausahaan
5. Bagaimana Dampak program pemberdayaan kewirausahaan terhadap sosial ekonomi
PMI purna
II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dilakukan yaitu 1) Pendekatan lapangan, 2). Pendekatan
instansional dan 3). Pendekatan kepustakaan. Tipe penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif (descriptive research). dan Penelitian Terapan (Applied Research). Unit
analisis dalam penelitian ini adalah PMI Purna sebanyak 60 orang. Jenis data yang
dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data Primer dan data Skunder. Sumber data primer
diperoleh dari hasil wawancara langsung, observasi dan Uji coba lapangan. Teknik
Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan kuantitatif dengan data
time series. Tempat penelitian di Kabupaten Sukabumi yang dilaksnakan pada Tahun
2019.
III.
HASIL DAN PEMABAHASAN
3.1 Model Rekruitment dan Seleksi Calon Peserta Program
Rekrutmen dan seleksi merupakan langkah awal untuk memilih calon peserta yang
menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Tujuan seleksi untuk menilai potensi dan
arah minat usaha dari perempuan PMI Purna. Tahapan seleksi yang dilakukan terdiri atas
seleksi administrasi, tertulis dan seleksi wawancara. Seleksi administrasi dilakukan
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terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti program penumbuhan
wirausaha. Hasil seleksi administrasi tersebut dilakukan verifikasi dan klarifikasi apakah
lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti program. Hasil verifikasi dari 78 orang
perempuan PMI Purna yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4 orang dan sebanyak 74
orang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu seleksi tertulis. Seleksi
tertulis dilakukan untuk mengetahui potensi diri perempuan PMI purna untuk melakukan
kegiatan wirausaha. Kriteria dan bobot nilai seleksi tertulis dengan menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP) disajikan pada tabel 3.
No.

Tabel 3 Kriteria dan Bobot penilaian Seleksi Tertulis
Kriteria
Bobot nilai

1.

Potensi kewirausahaan

28%

2.

Kemampuan berkomunikasi

14 %

3.

Kemampuan manajerial

12%

4.

Kemampuan pemasaran

27%

5.

Kemampuan pengelolaan keuangan

19%

Total

100%

Setelah melakukan seleksi secara tertulis, maka calon peserta program pemberdayaan
kewirausahaan PMI Purna diharuskan untuk mengikuti seleksi wawancara. Kriteria dan
bobot nilai seleksi wawancara dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)
disajikan pada Tabel 4.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 4 Kriteria dan Bobot Penilaian Seleksi Wawancara
Krteria Penilaian
Bobot Nilai
Minat berwirausaha
Motivasi berwirausaha
Pengalaman usaha mandiri
Rintisan usaha
Keterampilan yang dimiliki
Jenis usaha yang diminati
total

21%
24%
15%
14%
17%
9%
100%

Setelah dilakukan wawancara/interview, maka dilakukan penggabungan nilai antara
nilai tertulis (Potensi) deangan nilai hasil wawancara (Arah minat) dengan komposisi
seleksi tertulis 40 persen dan seleksi wawancara sebesar 60 persen. Hasil penilaian seleksi
kemudian dilakukan perangkingan dari rangking 1 sampai dengan 74, selanjutnya rangking
1 – 60 yang dinyatakan lulus untuk mengikuti program. hasil penelitian Ellytayullyanti
(2009)
menyimpulan bahwa Seleksi signifikan dipengaruhi oleh rekrutmen yang
mencakup perencanaan dan waktu pelaksanaan rekrutmen dan kinerja dipengaruhi secara
signifikan oleh seleksi yang tercermin dari prosedur seleksi, peserta seleksi, dan pelaku
seleksi.
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3.2 Model Pembelajaran Penumbuhan Wirausaha Perempuan PMI Purna
Proses pembelajaran dalam pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan PMI Purna
di lakukan selama 6 bulan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut :
1. Pelatihan Dasar
2. Magang Usaha
3. Bantuan Alat dan Mesin Produksi
4. Bantuan Bahan Produksi
5. Bantuan Buku-Buku Adminitrasi Kelompok dan Administrasi Usaha
6. Pelatihan Lanjutan
7. Pendampingan
8. Bantuan Kemasan Produk
9. Pemasaran Produk
Produk yang dihasilkan Kelompok Usaha Perempuan PMI Purna dipasarkan ke CV
SQF dan ke Toserba melalui Outlet-Outlet yang tersebar di Kabupaten Sukabumi
maupun di Luar Kabupaten Sukabumi. Namun untuk memperluas pasar telah dilakukan
juga beberapa kegiatan untuk pemasaran dan Promosi Produk yaitu mengikuti
Bazar/Pameran yang dilakukan pemerintah daerah Sukabumi, disamping itu juga sudah
dipasarkan baik langsung ke konsumen maupun di pasarkan ke warung-warung/toko-toko
disekitar Kota Sukabumi. Secara ringkas Proses pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan
PMI di sajikan pada Gambar 1

Gambar 1. Proses Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan PMI Purna

Diana Harding, dkk (2018) menyatakan bahwa program pelatihan dan pengembangan
SDM untuk meningkatkan tenaga kerja Indonesia dalam menjawab tantangan MEA perlu
dimulai dari tahap awal yaitu: analisis kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia, analisis
kebutuhan pelatihan, penyusunan program pelatihan dan pengembangan, serta tahap
akhir yaitu evaluasi program pelatihan. Selanjutnya hasil penelitian Munadjat, Tasrif dan
Bayu (2016) menyimpulkan bahwa proses penumbuhan kewirausahaan memerlukan proses
yang cukup lama dan diperlukan model-model pembelajaran dan pendampingan usaha
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karaketristik masyarakat. Menurut Buchari
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alma, (2006). seorang wirausaha merupakan seorang yang memiliki dorongan kekuatan
dari dalam untuk memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadakan eksperimen atau untuk
menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain.
3.3 Model Sinergitas Program Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan PMI
Purna
Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan oleh pemerintah melalui
kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan melalui BUMN/BUMD. Berbagai
program kewirausahaan yang telah diluncurkan belum dapat berjalan dengan baik dan
cenderung tumpang tindih sehingga target dan sasaran tidak dapat tercapai. Kendala yang
dihadapi untuk merealisasikan program-program pemberdayaan kewirausahaan adalah
lemahnya koordinasi dan sinergisitas antara pemangku kepentingan (stakeholder).
Sinergitas dalam program pemberdayaan kewirausahaan diperlukan untuk mengatur fungsi
dan tugas masing-masing pemangku kepentingan secara tegas dan konkrit, agar
pelaksanaan dilapangan tidak tumpang tindih sehingga dapat mempercepat proses
tumbuhnya wirausaha. Pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan PMI Purna yang
dilakukan secara sinergis diharapkan mampu mempercepat proses tumbuhnya wirausaha
perempuan PMI Purna.
Untuk menimplementasikan sinergitas program penumbuhan
wirausaha perempuan PMI Purna telah dilakukan kerjasama antara Kementerian
Kenagakerjaan RI, Pemerintah Kabupaten sukabumi, PT. Indosat Tbk,, Bank Rakyat
Indonesia, CV SQF, Perguruan Tinggi (Unpad dan ITB) dan Asosiasi Pemandu
Woirausaha Indonesia.
Model sinergitas Program pemberdayaan kewirausahaan perempuan PMI Purna
Kabupaten Sukabumi, disajikan pada gambar 2.

Pihak pihak yang terkait dengan pelaksanaan sinergitas program pemberdayaan
kewirausahaan perempuan PMI Purna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai
fungsi dan tugas masing-masing yang saling mendukung,
saling membutuhkan
dan
saling
melengkapi.
Kementerian Ketengakerjaan tanggung jawab dalam
membantu sarana dan prasarana usaha. Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertugas dan
bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan publikasi program, menentukan lokasi,
menentukan perempuan PMI Purna untuk diseleksi, memfasilitasi pendirian dan peroleh
7

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

perizinan kelembagaan usaha, memfasilitasi legalisasi produk, dan pembinaan
keberlanjutan program pemberdayaan kewirausahaan perempuan PMI Purna. PT Indosat
bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan pembiayaan melalui program CSR untuk
pelaksanaan program pemberdayaan kewirausahaan. Bank Rakyat Indonesia bertugas dan
bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan tentang permodalan usaha dan penyediaan
permodalan usaha melalui Kredit Usaha rakyat (KUR).
CV SQF, bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu dalam pemasaran produk
yang dihasilkan perempuan PMI Purna, dan membina teknis usaha. Sedangkan Unpad dan
ITB untuk melakukan kajian dan sebagai narasumber dalam proses pembelajaran, Asosiasi
Pemandu Wirausaha Indonesia (APWI) bertugas dan bertanggung jawab untuk menjadi
koordinator dan fasilitator Program, melakukan seleksi, menyediakan maupun memberikan
pendampingan kegiatan usaha, memfasilitasi pelatihan, membuat modul dan kurikulum
pelatihan, memfasilitasi magang usaha, mentoring usaha, dan pendampingan dalam
implementasi usaha. Skema dan proses kerja pemberdayaan kewirausahaan perempuan
PMI Purna di Kabupaten Sukabumi disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Skema dan Proses Kerja

Pemberdayaan

Kewirausahaan Perempuan PMI Purna

3.4 Tingkat Pemahaman Perempuan PMI Purna terhadap materi Program
Hasil analisis tingkat pemahaman perempuan PMI Purna terhadap materi yang
disampaikan selama pengikuti program pemberdayaan kewirausahaan menunjukkan
bahwa pada perempuan PMI Purna terjadi perubahan tingkat pemahaman yang cukup
signifikan. Analisis dilakukan sebelum dan setelah perempuan PMI Purna mengikuti
program. Tingkat pemahaman terhadap materi sebelum dan sesudah mengikuti program
disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Pemahaman Perserta terhadap materi Program Pemberdayaan
Tingkat Pemahaman (%)
No

Sebelum Program

Uraian Materi

Setelah Program

SP

P

KP

TP

SP

P

KP

TP

11,67

11,67

41,67

35,00

38,33

50,00

8,33

3,33

1.

Seni dan Ilmu Wirausaha

2.

Cara Memotivasi diri
sendiri

5,00

16,67

48,33

30,00

16,67

50,00

31,67

1,67

3.

Cara Memotivasi orang
lain

8,33

16,67

50,00

25,00

16,67

66,67

13,33

3,33

4.

Usaha secara
berkelompok

11,67

10,00

41,67

36,67

16,67

66,67

16,67

-

5.

Cara pendirian
kelembagaan usaha

3,33

11,67

55,00

30,00

11,67

45,00

41,67

1,67

6.

Cara memperoleh
Perizinan Usaha

1,67

15,00

55,00

28,33

13,33

50,00

35,00

1,67

Sumber dan Akses
Permodalan Usaha

3,33

13,33

41,67

41,67

11,67

73,33

13,33

1,67

Pengelolaan Keuangan
Usaha

10,00

16,67

43,33

30,00

15,00

73,33

11,67

-

Teknik Pasca Panen dan
Pengolahan Puyuh

5,00

8,33

46,67

40,00

20,00

71,67

8,33

-

10.

Teknik pengolahan Telur
Puyuh

6,67

11,67

38,33

43,33

18,33

65,00

16,67

-

11.

Teknik pengolahan
Daging Puyuh

10,00

16,67

41,67

31,67

28,33

68,33

3,33

-

12.

Cara Pemasaran Produk

8,33

16,67

33,33

41,67

28,33

65,00

6,67

-

13.

Cara Melayani
Konsumen

3,45

3,45

36,21

56,90

6,67

46,67

46,67

-

14.

Teknik Pemasaran secara
Online melalui Intrenet

1,67

6,67

35,00

56,67

10,00

46,67

40,00

-

7.
8.

9.
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Tingkat Pemahaman (%)
No

Sebelum Program

Uraian Materi
SP

15.

Cara pengemasan Produk

16.

Cara penyusunan rencana
Usaha

Keterangan : SP = Sangat Paham,

P

Setelah Program

KP

TP

SP

P

KP

TP

-

8,33

50,00

41,67

11,67

48,33

40,00

-

6,67

11,67

36,67

45,00

23,33

58,33

16,67

1,67

P = Paham,

KP = Kurang Paham

dan TP = Tidak Paham

Berdasarkan Tabel 5, bahwa perempuan PMI Purna setelah mengikuti program yang
di mulai dari pelatihan dasar, magang usaha, bantuan sarana usaha, pelatihan lanjutan,
bantuan pembukuan, bantuan kemasan sampai dengan implementasi usaha yang disertai
pendampingan usaha menunjukkan adanya perubahan pemahaman kearah yang lebih
paham dan sangat paham. Dengan peningkatan pemahaman tersebut yang diikuti dengan
peningkatan keterampilan baik keterampilan teknis maupun keterampilan manajemen
usaha, dan memiliki jiwa kewirausahan yang lebih kuat sehingga mereka dapat
melakukan usaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
3.5 Dampak Progam Pemberdayaan Terhadap Sosial Ekonomi Perempuan PMI
Purna
Berdasarkan hasil kajian terhapap kegiatan pemberdayaan perempuan PMI Purna di
Kabupaten Sukabumi melalui usaha pasca panen dan pengolahan puyuh, maka telah terjadi
perubahan pola pikir, pengetahuan dan keterampilan dan kondisi lainnya pada para peserta,
sehingga terjadi beberapa perubahan sebagai dampak dari kegiatan program pemberdayaan
seperti disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Dampak (Outcome)

Program Pemberdayaan Kewirausahaan

PMI Purna

No

Kondisi Awal

Kondisi Baru Yang di Capai

1.

Minat Wirausaha Rendah

2.

Rendahnya kemampuan sumber daya Ketrampilan Usaha PMI Purna Meningkat baik
manusia PMI Purna
Tekniks Produksi maupun manajemen Usaha

3.

Tingkat penguasaan teknologi Pasca Alih teknologi pasca panen dan pengolahan Puyuh.
panen dan pengolahan Puyuh rendah

9.

Pemahaman tentang
Informasi kurang

5.

Belum mempunyai produk untuk Telah memiliki Produk yang bisa dipasarkan dan
usaha
diusahakan yaitu nugget daging puyuh, bakso
daging dan telur puyuh, abon puyuh. kerupuk
tulang puyuh. sumpia isi abon daging puyuh dan
pastel isi abon daging puyuh,

Tumbuhnya Wirausaha Baru pada PMI Purna

Teknologi Meningkatkatnya
pemahaman
pemanfaatan teknologi Informasi

tentang
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No

Kondisi Awal

Kondisi Baru Yang di Capai

6.

Belum ada kelembagaan Usaha PMI Telah terbentuk 3 kelompok usaha PMI Purna
Purna dan Admnistrasi lembaga
dilengkapi dengan kelengkapan administrasi

7.

Belum memiliki Ijin Usaha

Produk yang diproduksi telah memiliki PIRT dan
Kemasan Produk yang siap di pasarkan

8.

Pendapatan PMI Purna rendah

Meningkatnya pendapatan PMI Purna

9.

Minat Kerja Pada Sektor Informal Minat Kerja Pada Sektor Informal Diluar Negri
Diluar Negri Tinggi
Menurun/Rendah

10.

Akses pasar Kurang

Permintaan produk terbuka yaitu ke CV SQF,
Toserba Slamet, ke Rumah Makan Cibiuk dan
pasar untuk umum

Tabel 6. menunjukkan bahwa kondisi perempuan PMI Purna sebelum mengikuti
program tidak memiliki pekerjaan/usaha, minat usaha masih rendah, pengusahaan
teknologi pengolahan rendah, belum memiliki sarana dan prasarana usaha dan belum
mempunyai tambahan pendapatan keluarga, namun setelah mengikuti program
pemberdayaan kewirausahaan mengalami perubahan di mana pengetahuan dan
keterampilan usaha baik manajemen maupun teknis produksi sudah dikuasai, dan telah
memiliki sarana usaha yang relatif lengkap, sehingga mereka telah dapat membuka
usaha secara mandiri untuk menambah pendapatan keluarga PMI Purna.
Menurut (Ribhan, 2007) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis perbandingank
kemampuan entrepreneurship antara Pengusaha Wanita dan Pria pada Usaha Kecil dan
Menengah memyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan entrepreneurship yang
tidak signifikan antara pengusaha wanita dan pria. Wirausaha pria lebih mandiri,
berorientasi kemasa depan, dan kreatifitas dibandingkan dengan wirausaha wanita.
Sedangkan dalam hal keberanian mengambil resiko, wirausaha wanita lebih berani
dibanding dengan wirausaha pria.
Pemberdayaan masyarakat meruapakan suatu proses dimana masyarakat, terutama
mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya,
didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Mardikanto &
Soebiato, 2015). Selanjutnya hasil penelitian Ayu Rahmadani, Lukman Hakim, dan Budi
Setiawati (2019) menyimpulkan bahwa bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
menengah melalui pendanaan, ketersediaan sarana prasarana, informasi usaha dan
kemitraan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
IV.KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
1. Proses Seleksi calon peserta program pemberdayaan kewirausahaan dilakukan untuk
menilai potensi dan arah minat usaha dari perempuan PMI Purna. Tahapan seleksi
yang dilakukan terdiri atas seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
2. Model Pembelajaran dalam upaya penumbuhan wirausaha perempuan PMI Purna
dilakukan secara bertahap dan berkesimbangun mulai dari pelatihan dasar, pembentukan
kelompok usaha, magang usaha, pelatihan lanjutan, bantuan sarana usaha, implementasi
usaha, bantuan pengemasan, pembuatan perijinan usaha dan pemasaran produk. Semua
proses pembelajaran tersebut dilakukan pendampingan secara bertahap dan
berkelanjutan selama 6 bulan.
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3. Model
sinergitas program perberdayaan kewirausahaan antara Kementerian
ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, PT. Indosat Tbk, Perguruan Tinggi
(Unpad dan ITB), Bank Rakyat Indonesia, CV. SQF Sukabumi dan Asosiasi pemandu
Wirausaha Indonesia yang saling mendukung, dan saling melengkapi menunjukkan
bahwa program pemberdayaan kewirausahaan lebih efektif dan efisien dalam
penumbuhan wirausaha perempuan PMI Purna.
4. Pemahaman perempuan PMI Purna terhadap materi setelah mengikuti program
pemberdayaan kewirausahaan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan,
sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.
5. Dampak program perberdayaan kewirausahaan terhadap sosial ekonomi perempuan
PMI Purna menunjukan bahwa perempuan PMI Purna telah memiliki rintisan usaha
secara mandiri dan usaha secara berkelompok dengan produk pasca panen dan
pengolahan puyuh, sehingga dapat memanfaatkan waktu secara optimal dan dapat
membantu penambahan pendapatan keluarga PMI Purna.
4.2 Saran-saran
1. Kepada perempuan PMI Purna diharapkan dapat menerapkan dan mengaplikasikan
seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti program
ke dalam usahanya secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan inovasiinovasi baru yang disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga usaha tetap bisa
berkembang dan memberikan keuntungan.
2. Kepada Pemerintah diharapkan Program pemberdayaan Perempuan PMI purna
Melalui Usaha pasca panen dan pengolahan puyuh dengan mensinergikan
pemanfaatan Dana CSR dengan program lembaga atau perusahaan terkait dinilai
cukup efektif, sehingga dapat dijadikan model pemberdayaan untuk diterapkan pada
program CSR yang lain dengan sasaran yang sama maupun sasaran yang berbeda.
3. Kepada PT Indosat Tbk, diharapkan dapat mengembangkan wilayah dengan titik
central dari usaha perempuan PMI purna yang sudah mengikuti program seperti
untuk pengembangan kawasan kampung produk puyuh, sehingga menjadi suatu
kawasan yang dapat dijadikan pusat pengembangan pengolahan produk puyuh yang
dapat dijadikan produk khas Kabupaten Sukabumi.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan khususnya tentang
karakter dan jiwa kewirausahaan serta tingkat keberhasilan usaha PMI purna.
Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, PT. Indosat Tbk, Bank BRI, Dekan FEB Unpad,
Pengurus Apwi Kabupaten Sukabumi dan Dekan SAPPK ITB yang telah mendukung dan
membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
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KEUNTUNGAN DAN SALURAN PEMASARAN BERAS
SENTRA UTARA JAWA BARAT

DI

Eti Suminartika, Erna Rachmawati dan M Arief Budiman
Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
email : eti.suminartika@unpad.ac.id
ABSTRAK
Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia,
pasokan beras dalam negeri perlu
dipertahankan, untuk itu diperlukan pembagian keuntungan yang baik diantara pelaku pemasaran..
Pembagian keuntungan dan saluran dapat dianalisis melalui analisis pasar yang meliputi: bentuk saluran
pemasaran dan distribusi keuntungan tiap pelaku pasar. Penelitian ini menggunakan metoda survey,
pengambilan sampel dilakukan dengan snowball sampling, data yang digunakan terdiri dari data primer dan
sekunder, data dianalisis secara matematik dan deskriptif, lokasi penelitian di sentra produksi padi sentra
Utara Jawa Barat (kabupaten Subangdan Indramayu). Hasil penelitian menunjukkan, ada tiga saluran
pemasaran beras yang dominan di sentra Utara Jawa Barat, saluran pemasaran petani- bandar (penggilingan)pengecer-konsumen lebih dominan dari saluran pemasaran lainnya. Margin pemasaran margin terbesar
berada bandar, farmer share petani padi sekitar 76%, petani dapat bagian kentungan produksi cukup besar
namun kuantitas yang dijual relatif sedikit, keuntungan terbesar di bandar, karena banyak aktivitas pemasran
yang dilakukan bandar, selain bagian keuntungan yang besar juga kuantitas penjualan bandar relatif banyak.
Nilai keuntungan pemasaran gabah-beras dari petani sampai ke konsumen sebesar Rp 1.042 per kilogram
beras.
Kata kunci: beras, saluran pemasaran, keuntungan, margin pemasaran
ABSTRACT
Rice is the staple food for Indonesian people, to maintain domestic supply, marketing systems must be
efficient, equitable distribution of benefits. To analyze the rice marketing needs market analysis that includes:
marketing channels and marketing advantage. This study used survey methods, snowball sampling is done in
this study, data used consist of primary and secondary data, the data were analyzed by mathematically and
descriptive analyze, the location of the study is in the rice production centers in North of West Java (district
of Subang and Indramayu). The results showed that there are three dominant rice marketing channel in West
Java, marketing channels: farmers -retailer-consumer is the major chanel. Marketing margin is Rp. 3.198
per kilogram, wholesaler get the largest margin. The price that consumers paid, 76,1% is paid to farmers,
wholesaler get the biggest profit. Marketing profit is Rp 1.042 per kilogram.
Key word: Rice, marketing chanel, profit, marketing margin

I. PENDAHULUAN
Jumlah penduduk Indonesia mencapai angka
268.583.016 jiwa dengan laju
pertumbuhan sebanyak 1.49 persen per tahun (BPS, 2019). Kondisi demikian
memerlukan bahan pangan yang terus meningkat sehingga perlu upaya pemenuhan
kebutuhan pangan dalam negeri (beras). Beras dikonsumsi oleh sekitar 98
persen penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi rata-rata per kapita 124.89 kg
per tahun, beras menjadi komoditas penting bagi Indonesia (BPS, 2019).
Sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dipasok dari produksi nasional. Perkembangan
luas panen, produksi dan produktivitas padi dapat dilihat pada Tabel 1. Dari
tabel 1 terlihat, tingkat produksi padi menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dengan
rata-rata pertumbuhan 2,96 persen.
Produksi padi dalam negeri belum mencukupi kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan
beras selain dari produksi dalam negeri juga berasal dari import. Pemerintah melakukan
import beras dari berbagai negara terutama dari negara Vietnam dan Tailand. Tendensi
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import beras cenderung fluktuatif karena tergantung pada hasil panen dalam negeri.
Perkembangan import beras dapat dilihat di Tabel 2.
Tabel 1.

Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Pertumbuhan (%)

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi

Luas panen
(Ha)
13.445.524
13.835.252
13.797.307
14.116.638
15.156.166
15.712.015
2,08

Produksi
(Ton)
69.244.448
71.251.547
70.918.157
75.397.841
79.418.309
81.073.997
2,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019.

Produktivitas
(Ton/Ha)
5.15
5.15
5.14
5.34
5.24
5.16
0,51

Produksi padi pada tahun 2019 sekitar 81,07 juta ton, sentra produksi padi Indonesia
terutama di pulau Jawa dengan kontribusi sebanyak 47,75% atau sekitar 34,93 juta ton,
propinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar yaitu 17,32 % atau sekitar 12,67 juta
ton, propinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke dua dengan kontribusi sebanyak 16%
atau sekitar 11,70 juta ton, propinsi Jawa Tengah menduduki posisi ke tiga dengan
kontribusi sebanyak 14,43% atau sekitar 10,55 juta ton. Jawa Barat memiliki kedudukan
penting dalam menyumbang padi nasional, sentra produksi utama padi di Jawa Barat yaitu
di kabupaten Subang dan Indramayu.
Tabel 2. Impor dan Produksi

Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sumber: BPS, 2019

Import

Beras (Ton)
844.163,70
861.601,00
1.283.178,50
305.274,60
253.824,50
444.508,80

Produksi Padi (Juta ton)
69,24
71,25
70,91
75,40
79,41
81,07

Banyak petani yang lebih suka menanam padi meskipun terdapat usahatani lain yang
memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibanding beras, namun adanya pertimbangan
keamanan konsumsi keluarga, resiko yang lebih kecil, dan mudah dalam pemasaran gabah
maka petani tetap menanam padi. Mudahnya pemasaran padi ditujang oleh banyak faktor,
diataranya banyaknya lembaga pemasaran komoditas padi yang berada di sekitar petani.
Pemasaran didifinisikan sebagai aktivitas bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa
dari produsen ke konsumen. Pemasaran beras dimulai dari gabah yang dihasilkan petani
sampai ke konsumen dalam bentuk beras yang melibatkan banyak pelaku pasar.
Pemasaran padi/beras terdapat beberapa saluran pemasaran sehingga terdapat
perbedaan perlakuan, fungsi pemasaran, biaya pemasaran, margin pemasaran,
keuntungan lembaga pemasaran, dll. Sementara fungsi pemasaran merupakan aktivitasaktivitas yang terjadi selama produk berpindah dari produsen ke konsumen dan juga
aktivitas-aktivitas yang memberi guna (utility) pada produk tersebut (Soekartawi, 1993).
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Abbot dan Makeham (1979) mendefinisikan efisiensi pemasaran sebagai pergerakan
barang dari produsen ke konsumen dengan meminimumkan biaya secara konsisten,
disamping tetap memberikan pelayanan kepada konsumen dan juga tetap memberikan yang
dapat dijangkau oleh para konsumen. Sistem tataniaga dianggap efisien apabila memenuhi
syarat sebagai berikut: (1) mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen kepada
konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan (2) mampu mengadakan pembagian hasil
(keuntungan) yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada
semua pihak yang ikut serta didalam kegiatan produksi dan tatania ga barang itu
(Mubyarto, 1989).
Biaya pemasaran akan rendah apabila sistim pemasaran menggunakan biaya yang
rendah. Menurut Mubyarto (1989) besar kecilnya biaya pemasaran dipengaruhi oleh
sarana transportasi, resiko kerusakan, tersebarnya tempat-tempat produksi, dan banyaknya
pungutan baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi di sepanjang jalan antara produsen
dengan konsumen. Keuntungan pemasaran adalah selisih margin pemasaran dengan
biaya pemasaran. Keuntungan pemasaran harus didistribusikan dengan adil dan memadai
agar para pelaku terangsang untuk beraktivitas. Kondisi pemasaran beras di sentra Utara
Jawa Barat perlu dianalisis yang meliputi: bentuk saluran pemasaran dan keuntungan
pemasaran sehingga diperoleh sistim pemasaran yang lebih baik.
II. METODOLOGI
2.1.Desain dan Teknik Penelitian
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan teknik penelitian survei
deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan yaitu untuk menggambarkan secara
cermat dan sistematis fakta, gejala, fenomena, opini atau pendapat, sikap, menggambarkan
suatu kejadian, dsb. Menurut Sugiono (2010), penelitian survei adalah penelitian yang
dilakukan pada populasi besar ataupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari
sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif,
distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.
2.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,
data primer merupakan data yang berasal dari responden dari hasil wawancara langsung,
data sekunder di peroleh dari studi literature kepustakaan, Kantor Desa/kecamatan, Badan
Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Dinad Peridustrian dan Perdagangan. Sumber data
primer yaitu responden petani dan pedagang (pedagang pengumpul, bandar, pengecer).
Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: Observasi (pengamatan), wawancara
(interview), dokumentasi dan studi pustaka.
2.3.Teknik Penarikan Sampel
Responden petani diambil secara acak (simpel random sampling), penentuan
responden pedagang menggunakan metoda snow ball sampling, mengingat responden yang
dipilih adalah pedagang yang memiliki keterkaitan dengan petani. Semakin besar jumlah
sampel, semakin mendekati keadaan sebenarnya. Menurut Gasperzs (1991) apabila peneliti
tidak mengetahui ragam dari populasi (S) atau proporsi (P) atau tidak dapat
memperkirakannya, maka ukuran sampel (n) dapat diambil 5 persen, 10 persen dan 25
persen. Selanjutnya Gasperzs (1991), untuk ukuran contoh yang lebih besar dari 30
sampel maka sebaran data dalam contoh akan menyebar mendekati sebaran normal.
Selain pertimbangan di atas, besaran sampel yang diambil di dasarkan pada ketersediann
dana dan tenaga yang dimiliki. Sampel petani diambil sebanyak 297 orang dan sampel
pengumpul, bandar dan penggilingan masing-masing diambil sebanyak 30 orang.
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2.4. Operasionalisasi Variabel/Konsep
Konsep/variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Saluran pemasaran
adalah suatu saluran yang terdiri dari beberapa lembaga pemasaran yang memindahkan
barang dari titik produksi ke titik konsumsi
(2) Keuntungan pemasaran adalah selisih margin pemasaran dengan biaya pemasaran.
Dinyatakan dalam Rupiah.
(3) Pedagang pengumpul yaitu pedagang yang membeli gabah dari petani, pedagang
pengumpul (tengkulak) mengumpulkan dalam jumlah lebih sedikit dibanding
(bandar). Tengkulak adalah pembeli gabah pada waktu panen dilakukan oleh
perseorangan dengan tidak teroraganisir, aktif mendatangi petani untuk membeli gabah
dengan harga tertentu.
(4) Makelar adalah penghubung antara petani dan bandar, makelar memperoleh bagian
(insentif) yang diberikan oleh bandar
(5) Pedagang besar (bandar) adalah pedagang yang membeli gabah dalam jumlah besar
dari pedagang pengumpul atau langsung dari petani padi. Modalnya relatif besar
sehingga mampu menggiling padi yang telah dibeli.
(6) Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli beras dari petani produsen atau
tengkulak dan pedagang besar kemudian dijual ke konsumen akhir (rumah tangga).
Pengecer ini biasanya berupa toko-toko kecil atau pedagang kecil dipasar
(7) Marjin pemasaran adalah selisih harga jual dan harga beli. Dinyatakan dalam rupiah.
(8) Efisiensi pemasaran adalah rasio total biaya pemasaran dengan total nilai produk.
Dinyatakan dalam persen
(9) Producer’s share adalah rasio
harga ditingkat petani dengan harga ditingkat
konsumen. Dinyatakan dalam persen.
2.5. Rancangan Analisis Data
(1) Analisis deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kelembagaan pemasaran yang terlibat
dan saluran pemasaran, analisis deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsi bentukbentuk saluran pemasaran.
(2) Analisis matematik
Analisis matematik digunakan untuk menghitung pendapatan petani padi, marjin
pemasaran, biaya pemasaran, keuntungan pemasaran, efisiensi pemasaran dan farmer’s
share.
A. Besarnya marjin pemasaran yang diterima tiap-tiap lembaga pemasaran digunakan
rumus :
Mti = Hji – Hbi
Dimana:
Mti = Marjin pemasaran ke-i (Rp/kg)
Hji = Harga jual ke-i (Rp/kg)
Hbi = harga beli ke-i (Rp/kg)
B. Keuntungan pada masing-masing lembaga pemasaran dengan rumus :
Kti = Mti – Bpi
Dimana :
Kti = Keuntungan pemasaran (Rp/kg)
Bpi = Biaya pemasaran (Rp/kg)
Mti = Marjin pemasaran ke-i (Rp/kg)
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C. Besarnya farmer’s share (producer`s share) digunakan rumus :
FS =

HP/HK x 100%

Dimana :
FS = Farmer’s share
HP = harga ditingkat petani (Rp/kg)
HK = Harga ditingkat konsumen (Rp/kg)

2.6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di sentra padi Utara Jawa Barat meliputi kabupaten Subang
dan Indramayau pada bulan Juli 2019
III. PEMBAHASAN
3.1. Lembaga Pemasaran
Pelaku atau lembaga perantara yang ikut terlibat dalam proses pemasaran padi di
pantau utara Jawa Barat dapat diindentifikasikan sebagai berikut:
(1) tengkulak adalah pembeli gabah pada waktu panen dilakukan oleh perseorangan dengan
tidak teroraganisir, aktif mendatangi petani padi untuk membeli gabah dengan harga
tertentu,
(2) pedagang pengumpul yaitu pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani,
pedagang pengumpul (tengkulak) mengumpulkan dalam jumlah lebih sedikit dibanding
bandar
(3) pedagang besar (bandar) adalah pedagang yang membeli gabah dalam jumlah besar
dari pedagang pengumpul atau langsung dari petani padi. Modalnya relatif besar sehingga
mampu menggiling padi yang telah dibeli.
(4) pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli beras dari petani produsen atau
tengkulak dan pedagang besar kemudian dijual kekonsumen akhir (rumah tangga).
Pengecer ini biasanya berupa toko-toko kecil atau pedagang kecil dipasar (Syafi’i, 2001).
Mayoritas petani di Utara Jawa Barat mejual padi dalam bentuk gabah kering giling.
Penjualan padi tersebut dilakukan pada saat panen (tidak menunggu saat harga tinggi)
mengingat mereka membutuhkan dana segera, walaupun harga penjualan padi saat musim
panen ini lebih rendah dibanding saat paceklik. Penjualan padi saat paceklik ini
dilakukan sebagian petani yang tidak begitu terdesak oleh kebutuhan sehari-hari.
Pembayaran yang dilakukan pedagang pengumpul umumnya dibayar tunai, sebagian kecil
saja yang dibayar satu minggu setelah gabah diangkut tengkulak/bandar.
Tengkulak membeli hasil padi petani dengan berbagai cara diantaranya sistim tebasan.
Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik, dengan cara membeli hasil
pertanian sebelum masa penen. Selain sistim tebasan, penjualan padi di petani adalah
mengikuti sistim ijon, yaitu pembelian padi sebelum masak dan diambil oleh pembeli
sesudah masak; atau bentuk kredit yang diberikan kepada petani, yang pembayarannya
dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yg rendah. Sistim ijon
ini biasanya dilakukan petani yang sangat memerlukan uang tunai.
Banyak petani yang memilih tengkulak atau bandar dalam memasarkan gabahnya
karena selain sebagai tempat menjual, tengkulak juga berfungsi sebagai lembaga yang
dapat menyediakan kebutuhan modal bagi petani, baik modal usahatani, usaha non
usahatani dan kebutuhan lainnya. Pasinggi (2009) menambahkan bahwa peran tengkulak
dan pedagang pengumpul sebagai penyedia saprotan seperti benih dan pupuk yang
dibutuhkan para petani. Demikian besar peranan tengkulak dalam memasarkan hasil
produksi petani. Selain berperan sebagai lembaga pemasaran, tengkulak juga berperan
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sebagai lembaga keuangan informal yaitu memberikan pinjaman uang kepada petani
(Anwar,1993).
Tengkulak sebagai lembaga keuangan non formal berperan memberikan pinjaman
uang kepada petani padi. Proses peminjaman dilakukan sangat mudah dan praktis, tidak
ada jaminan dan bunga dari tengkulak sehingga petani lebih senang meminjam ke
tengkulak.
Dengan demikian begitu besar peranan tengkulak bagi petani padi baik
sebagai penyedia modal maupun untuk memasarkan hasil.
3.2. Saluran Pemasaran
Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk
bergerak dari farm gate yaitu petani produsen ke pengguna atau pemakai terakhir.
Umumnya saluran pemasaran terdiri atas sejumlah lembaga pemasaran dan pelaku
pendukung. Mereka secara bersama-sama megirimkan dan memindahkan hak kepemilikan
atas produk dari tempat produksi hingga ke penjual terakhir (Musselman dan Jackson,
1992).
Saluran pemasaran 1
Pedagang

Petani

pengumpul

pengecer

Konsu
men

Penge
cer

konsumen

Penggiling

an
Saluran pemasaran 2
Bandar dan
memiliki
Penggilingan

petani

Saluran pemasaran 3
Pe
ta
ni

Pedagang
pengum
pul desa/
kec.

bandar

pengecer

Konsu
men

Penggilingan
Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda
pula. Saluran pemasaran padi terdiri dari berbagai macam, saluran pemasaran mana yang
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akan diikuti petani bergantung kepada kemampuan petani dalam menemukan pembeli
gabahnya. Paling tidak ada 3 saluran pemasaran gabah/beras di sentra Utara Jawa Barat,
saluran pemasaran 1, petani menjual gabahnya ke pedagang pengumpul, pengumpul
mengiling gabah ke pabrik penggilingan milik orang lain. Selanjutnya setelah padi di
giling, berasnya disalurkan langsung ke pengecer oleh pengumpul, pengumpul bertindak
selain mengumpulkan gabah, mereka melakukan penggilingan gabah dan menyalurkannya
ke pengecer setempat. Banyaknya gabah atau beras yang disalurkan pengumpul relatif
sedikit dibanding jumlah beras/gabah yang disalurkan bandar.
Saluran pemasaran yang dominan adalah saluran pemasaran 2, gabah dari petani
dijual ke bandar besar dengan memakai jasa makear (yang menghubungkan petani dan
bandar). Bandar menggiling gabah pada penggilingan milik pribadi (umumnya). Bandar
di saluran pemasaran 2 merupakan bandar sekala besar, memiliki penggilingan, memiliki
jaringan untuk memasarkan beras ke pengecer. Hasil gilingan gabah berupa beras yang
selanjutnya di distribusikan langsung ke pengecer baik di dalam kabupaten atau luar
kabupaten. Saluran pemasaran 2 relatif lebih pendek dibanding saluran pemasaran 3.
Petani pada saluran pemasaran 3 menjual gabahnya ke pengumpul (desa/kecamatan),
pengumpul menjual gabahnya ke bandar besar, bandar umumnya memiliki penggilingan
sendiri atau menggilingkan padi dengan menggunakan jasa penggilingan. Saluran
pemasaran 3 relatif lebih panjang dibanding saluran pemasaran 2 karena melibatkan
pedagang pengumpul. Saluran pemasaran 3 relatif kurang dominan dalam pemasaran
padi/beras di sentra Utara Jawa Barat kareana banyaknya makelar yang mendatangi petani.
3.3. Biaya Pemasaran
Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran produk dari
titik produsen sampai ke titik konsumen. Biaya pemasaran yang dominan dalam
pemasaran beras adalah biaya transportasi dan biaya pengolahan. Biaya transportasi
terendah dari lokasi produksi akan memberikan keunggulan komparatif suatu produk
pertanian (padi). Besarnya disparitas harga beras/gabah dapat dikurangi dengan menekan
biaya transportasi. Menurut Limbong dan Sitorus (1985), menyatakan bahwa semakin
banyak lembaga pemasaran yang terlibat, semakin banyak perlakuan yang diberikan
kepada barang sehingga menyebabkan biaya pemasaran meningkat.
Jenis biaya transportasi dari petani (dalam bentuk padi) sampai ke konsumen
(dalam bentuk beras) terdiri dari biaya transportasi untuk pemindahan gabah dari petani ke
penggilingan dan biaya transportasi beras dari penggilingan ke konsumen.
Biaya
transportasi pembelian gabah rata-rata Rp 135 per kilogram gabah, besarnya biaya
transportasi tersebut tergantung jarak dan kondisi jalan. Setelah diangkut, gabah
mendapat perlakuan seperti penyimpanan dan lain-lain, biaya perlakuan ini rata-rata Rp
115 per kg gabah.
Biaya Pengolahan gabah menjadi beras terdiri dari ongkos giling dan biaya lain di
tempat penggilingan seperti penyusutan selama di penggilingan, penjemuran dan bongkarmuat. Biaya giling rata-raa Rp 309 per kilogram gabah sedangkan biaya lain di tempat
penggilingan rata-rata Rp 471 per kilogram gabah (penyusutan selama di penggilingan,
penjemuran dan bongkar-muat). Rincian biaya pemasaran gabah/beras seperti terlihat di
tabel 3
Tabel 3. Biaya Pemasaran Padi/gabah di Sentra Utara Jawa Barat

Uraian
Pembelian gabah
Perlakuan thd gabah (penyimpanan, dll)

Biaya (Rp/kg gabah/ beras)
135
115
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Penggilingan
Biaya lain di tempat penggilingan padi
Biaya transportasi beras antar kab/prop
Biaya di pengecer (penyusutan timbangan beras,
tenaga kerja, beras tercecer, pembungkus)
Total biaya pemasaran

309
471
157
969
2.156

Selanjutnya gabah yang telah menjadi beras diangkut ke tempat konsumen yang
jaraknya bervariasi. Rata-rata biaya pengangkutan beras dari pabrik penggilingan ke
sentra konsumen (antar kabupaten) rata-rata Rp 157 per kg beras.
Selain biaya transportasi dan pengolahan, biaya lainnya adalah biaya penjualan oleh
pengecer. Pengecer beras biasanya berada di pasar, toko, atau pasar swalayan.
Pengecer mengeluarkan sejumlah biaya sekitar (Rp. 969 per kg beras), meliputi biaya susut
timbangan, tercecer, pembungkus/kemasan dan kerusakan. Biaya terbesar dalam
pemasaran beras terdapat di pengecer (terutama di pasar tradisional)
Dari uraian diatas, besarnya biaya pemasaran yang meliputi penjumlahan dari biaya
transportasi pembelian gabah ke petani, perlakuan terhadap gabah (penyimpanan, dll),
penggilingan, biaya di tempat penggilingan padi, biaya transportasi beras antar kab/prop,
biaya di pengecer yang total nya berjumlah Rp 2.156 per kilogram gabah/beras.
3.4. Margin Pemasaran
Marjin pemasaran dapat didefinisikan dengan dua arti yaitu (1) marjin pemasaran
merupakan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani
dan (2) marjin pemasaran merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan
sebagai akibat permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. Komponen marjin
pemasaran terdiri dari biaya yang dibutuhkan lembaga pemasaran untuk melakukan fungsifungsi pemasaran yang disebut biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran
(Sudiyono, 2001). Permasaran yang efisien ditandai dengan meratanya distribusi marjin
antara lembaga pemasaran (Saefudin, 1983).
Menurut Anindita, (2003), ada tiga cara untuk memperkirakan marjin pemasaran
beras antara lain (1) marjin dapat dihitung dengan memilih saluran dari komoditas spesifik
yang telah ditentukan dan mengikutinya dalam system pemasaran, (2) membandingkan
harga pada berbagai level pemasaran yang berbeda, dan (3) mengumpulkan data penjualan
dan pembelian kotor dari tiap jenis pedagang sesuai dengan jumlah unit yang ditangani
Penghitungan margin pemasaran dapat didasarkan dari selisih harga jual di petani
dengan harga yang diterima konsumen. Besarnya margin pemasaran padi di sentra Utara
Jawa Barat dapat dilihat dari harga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat
konsumen. Harga jual gabah (IR 64) di tingkat petani adalah Rp 4.797 per kilogram
gabah, sementara harga beras berkisar 10.500-Rp 11.000 perkilogram beras (kualitas
medium) di konsumen pasar tradisional.
Margin pemasaran dihitung dalam bentuk produk yang sama di tingkat produsen
dan konsumen. Konversi gabah ke beras sebesar 0,60, maka satu kilogram beras di
tingkat konsumen Rp 11.000 (harus menggiling gabah sebanyak 1,67 kilogram yang
nilainya Rp 7.995). Dengan demikian margin petani-konsumen dalam bentuk satuan
gabah adalah Rp 4.797 dengan Rp 7.995, ada perbedaan sekitar Rp 3.198 atau sekitar 66,7
% terhadap harga di petani.
Dengan demikian konsumen membayar lebih tinggi
sebanyak 66,7 % dari harga di petani, hal tersebut untuk membayar biaya pemasaran dan
keuntungan lembaga pemasaran. Nilai margin tersebut lebih tinggi dari nilai margin
pemasaran beras di kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 2.129 per kilogram beras
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(Purnomo, dkk, 2013). Rincian margin pemasaran di tiap lembaga pemasaran dapat
dilihat di tabel 4.
Marjin pemasaran padi/gabah tersebar di tiap lembaga pemasaran menggambarkan
distribusi margin di tiap titik. Besarnya marjin pemasaran yang di tiap-tiap lembaga
pemasaran dapat dihitung dengan menselisihkan harga beli dan harga jual di tiap lembaga
pemasaran. Besarnya total margin pemasaran merupakan penjumlahan nilai margin di
tiap lembaga pemasaran. Distribusi margin pemasaran merupakan rasio antara margin
pemasaran di tiap lembaga dengan total margin pemasaran. Dari hasil perhitungan,
ternyata margin terbesar berada di bandar yaitu Rp. 2.191/kg karena bandar membeli
gabah ke petani dan menjual ke pengecer dalam bentuk beras (bandar terlibat dalam usaha
penggilingan padi).
Lembaga
pemasaran
Petani
Pengumpul
Penggiling
Bandar
Pengecer

Tabel 4. Margin Pemasaran di tiap Lembaga Pemasaran

Harga beli
(Rp)
(1) 2.840
(3) 4.797
(3) 4.797
(3) 4.797
(5) 9.386

Harga jual
(Rp)
4.797
5.321
4
()
5.542
(5)
9.386
5
( ) 10.500

Margin
(Rp)
(2) 1.957
524
745
2.191
1.114

% margin thd
total margin
11,6
16,5
48,6
24,7
100,0

(1) Biaya produksi
(2) Keuntungan petani
(3) Harga jual gabah dari petani ke tengkulak/bandar
(4) Rp 5.542 adalah nilai jual beras dari 0,6 kg beras dikali harga jual beras (di pedagang pengumpul/penggilingan Rp
9.236),
nilai 0,6 kg beras adalah nilai konversi 1 kg gabah menjadi 600 gr beras
(5) harga beras

3.5. Bagian yang Diterima Produsen (Producer’s share)
Producer’s share merupakan bagian yang diterima petani terhadap harga yang
dibayar konsumen akhir. Untuk gambaran besarnya producer share padi di Utara Jawa barat
dapat dilihat dari haga gabah di tingkat petani dan harga beras di tingkat konsumen. Harga
gabah di tingkat petani di Jawa Barat bervariasi dengan range Rp 4700 sampai Rp 6000/kg,
dengan rata-tata harga gabah sebesar 4.797/kg.
Harga jual gabah (IR 64) di tingkat
petani adalah Rp 4.797 per kilogram gabah, sementara harga beras Rp 10.500 perkilogram
beras di konsumen pasar tradisional. Konversi gabah ke beras sebesar 0,60, dengan
demikian dapat disetrakan harga di tingkat konsumen sebesar Rp 10,500 perkilogram beras
(sama dengan gabah sebanyak 1,67 kilogram gabah yang nilainya Rp 7.995). Dengan
demikian producer`s share dalam bentuk satuan beras adalah rasio Rp 7.995 dengan Rp
10.500, adalah 76 %, artinya sebanyak 76% harga dibayarkan ke petani dan yang 33,1 %
dibayarkan ke lembaga pemasaran lainnya. Persentase 76 % tersebut bukan berarti
keuntungan petani namun merupakan distribusi harga semata dan didalamnya terkandung
biaya produksi padi yang dikeluarkan petani. Persentase tersebut tidak berbeda jauh
dengan hasil penelitian di kabupaten Banyuwangi yang menunjukan besarnya farmer`s
share sebanyak 72,0 % (Purnomo, dkk, 2013)
3.6. Keuntungan Pemasaran
Keuntungan secara umum adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh
perusahaan. Keuntungan atau laba adalah nilai penerimaan total dikurangi biaya total yang
dikeluarkan (Bilas R, 1992). Biaya dalam pemasaran ada dua jenis yaitu biaya produksi di
tingkat produsen dan biaya pemasaran di tingkat lembaga pemasaran. Biaya pemasaran
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mencakup sejumlah pengeluaran untuk keperluan penjualan hasil produksi dan
pengeluaran lain (seperti penyusutan) di lembaga pemasaran.
Petani mendapat keuntungan adalah selisih harga jual dengan biaya produksi, dalam
hal ini petani padi tidak mengeluarkan biaya pemasaran karena pembeli (tengkulak) datang
langsung membeli ke petani. Keuntungan pemasaran merupakan selisih antara Margin
pemasaran dengan biaya pemasaran.
Dari hasil perhitungan sebelumnya, margin
pemasaran gabah/beras sebesar Rp. 3.198 per kilogram beras, sedangkan biaya
pemasarannya sebesar Rp. 2.156/kg beras (Tabel 3), dengan demikian keuntungan
pemasaran sebesar Rp 1.042 /kg beras. Keuntungan yang diterima tiap lembaga
pemasaran menggambarkan distribusi keuntungan di tiap lembaga pemasaran dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Petani memperoleh keuntungan produksi padi sebesar Rp 1.957 per kilogram
gabah, sedangkan lembaga pemasaran lain yaitu pedagang pengumpul memperoleh
keuntungan Rp 274 per kilogram gabah.
Penggiling memperoleh keuntungan kotor sebesar RP 309 per 0,6 kilogram beras
(Rp 515 per satu kilogram beras). Keuntungan penggiling didasarkan pada kilogram
beras yang dihasilkan, mengingat penggiling mengubah gabah menjadi beras, 1 kg gabah
mengalami penyusutan (kerusakan, penyimpanan, dll) sebanyak 9%, selanjutnya setelah
dikurangi penyusutan gabah maka gabah tersebut digiling jadi beras dengan rendemen
sebesar 0,66 artinya 1 kilogram gabah menghasilkan beras sebanyak 660 gram atau index
gabah beras sama dengan 0,66. Penggiling memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.515
per kilogram beras yang dihasilkan.
Bandar memperoleh keuntungan terbesar yaitu sebanyak Rp 1.004 per kilogram, hal
tersebut berasal dari pembelian gabah ke petani, penggilingan dan penyaluran beras ke
pengecer.
Banyaknya aktivitas yang dilakukan bandar tersebut mengakibatkan
keuntungan yang diterima bandar jauh lebih tinggi dari lembaga pemasaran lainnya seperti
pedagang pengumpul dan pengecer.
Lembaga
pemasaran
Petani
pengumpul
penggiling
Bandar
Pengecer

Tabel 5. Keuntungan di tiap Lembaga Pemasaran

Harga
jual(Rp/kg)
(1 )
(1 )

4.797
5.321
(2)

5.541
()
9.386
(3) 10.500
3

Margin
pemasaran
(Rp/kg)
(2) 1.957
524
745

Biaya
pemasaran
(Rp/kg)
(*) 2.840
250
471

Keuntungan
(Rp/kg)

Persentase
(%)

1.957
274
273

16,1
16,1

2.191
1.114

1.187
969

1.004
145

59,2
8,4

(*) Biaya produksi
(1 )
Harga gabah per kg di berbagai lembaga pemasaran
(2 )
Rp 5.541 adalah harga 600 gram beras (setara Rp 9.236/kg beras), 600 gram adalah nilai konversi dari
satu
kilogram gabah menjadi beras
(3 )
Harga beras per kg di berbagai lembaga

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, ada tiga saluran pemasaran padi/beras yang dominan
di sentra Utara Jawa Barat yaitu saluran pemasaran 1 (petani – pengumpul – pengecer konsumen), saluran pemasaran II (petani – bandar (penggiling) – pengecer - konsumen),
saluran pemasaran III (petani – pengumpul - bandar (penggiling) – pengecer - konsumen),
saluran pemasaran 2 lebih dominan dibanding saluran pemasaran 1 dan 2 di sentra Utara
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Jawa Bara, karena lebih pendek. Besarnya margin pemasaran padi di sentra Utara Jawa
Barat sekitar Rp. 3.198 per kg gabah/beras, margin terbesar berada bandar, biaya
pemasaran Rp.2.156 per kg gabah/beras, keuntungan pemasaran sebesar Rp 1.042 per kg
gabah/beras, keuntungan terbesar diperoleh bandar, karena bandar membeli gabah
langsung ke petani, mengolah gabah dan menjual dalam volume yang banyak. Producer`s
share petani padi adalah 76 %, sebagian besar harga yang dibeli konsumen jatuh ke petani.
Bandar memiliki peranan yang dominan dalam pemasaran beras di sentra Utara Jawa Barat.
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ABSTRAK
Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus SARS-COV2, yang kemudian disebut dengan Corona atau
COVID-19. Oleh karena angka penderita Covid 19 terus meningkat, Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah. Akibat dari diterapkannya PSBB dan
kebijakan pemerintah yang mengharuskan pekerja tetap di rumah berdampak pada kegiatan perekonomian negara
Indonesia. Banyak karyawan yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena tidak ada pemasukan dan kegiatan
bekerja, produk domestik bruto menurun karena sekitar 63% disumbang oleh Usaha mikro kecil menengah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak covid 19 terhadap kehidupan perekonomian masyarakat, dan untuk
menganalisis bagaimana masyarakat mengatasi dampak covid 19 tersebut. Metode penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif (menyebarkan kuesioner Google form lewat media sosial). Hasil penelitian ini memperlihatkan
bahwa Covid 19 membawa dampak pada pola konsumsi, pola pendapatan dan pola pengeluaran masyarakat. Dari
penelitian ini juga diketahui bahwa masyarakat mempunyai cara untuk mengatasi dampak Covid 19 dengan cara
berfokus pada pemenuhan dasar dan lebih memperhatikan kesehatan/keselamatan diri dan keluarga.
Kata Kunci: covid 19, pandemi, kegiatan ekonomi
ABSTRACT
At the end of 2019, the world was shocked by the SARS-COV2 virus, which was later called Corona or COVID19. Because the number of Covid 19 sufferers continues to increase, President Joko Widodo has established a
Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy through a Government Regulation. As a result of the implementation
of the PSBB and government policies requiring workers to remain at home, it has an impact on the economic
activities of the Indonesian state. Many employees are dismissed (termination of employment) because there is no
income and work activities, gross domestic product decreases because about 63% is contributed by micro, small
and medium enterprises. The aim of this study is to examine the impact of covid 19 on the economic life of the
community, and to analyze how the community copes with the impact of covid 19. The research method used is
quantitative (distributing a Google form questionnaire via social media). The results of this study show that Covid
19 has an impact on consumption patterns, income patterns and public spending patterns. From this study it is
known that the community also has a way to overcome the impact of Covid 19 by focusing on basic fulfillment and
paying more attention to the health / safety of themselves and their families.
Keywords: covid 19, pandemic, economy activity

I. PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus SARS-COV2, yang kemudian
disebut dengan Corona atau COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa virus tersebut
pertama-tama mewabah di kota Wuhan, Cina. Banyak dugaan yang kurang dilandasi dengan
penelitian mengenai asal virus ini, Ada yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari kebiasaan
masyarakat Cina yang mengkonsumsi hewan secara mentah, antara lain kelelawar. Dunia mulai
heboh ketika ternyata virus ini masuk ke negara-negara lain di seluruh benua, termasuk
Indonesia (Rothan & Byrareddy, 2020)
Sampai tanggal 1 Agustus 2020, Indonesia telah melaporkan 110 ribu kasus positif,
terbanyak di Asia Tenggara melampaui Filipina dan Singapura. Dalam hal angka kematian,
Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak di Asia dengan 5.193 kematian. Sementara
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itu, diumumkan 67.919 orang telah sembuh, menyisakan 37.319 kasus yang sedang dirawat
(Kompas.com).
Indonesia menyatakan mempunyai pasien yang terinfeksi COVID-19 pada awal Maret
2020. Pada waktu itu, Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan secara resmi kasus
pertama Covid 19 ini di Istana Negara. Oleh karena pasien Covid-19 meningkat secara
signifikan, sebagai upaya menekan penyebaran Covid 19 ini, Presiden Joko Widodo
menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan
Pemerintah. Pemerintah Pusat, memang tidak menggunakan istilah lockdown 1 karena ada
konsekuensi sosial dan finansial bila konsep tersebut diterapkan, antara lain pergerakan
manusia benar-benar dibatasi. Rohmah (2020) mengemukakan bahwa lockdown menimbulkan
fenomena panic buying di tengah masyarakat, dan hal tersebut mengganggu kelancaran
distribusi barang dan jasa. Selain itu masyarakat yang mempunyai uang melakukan over
consumption atau belanja yang berlebihan untuk menimbun bahan makanan dan barang
kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak berbanding lurus dengan terhentinya aktivitas jual-beli para
pedagang harian. Lockdown pun berpotensi melahirkan konflik sosial terkait dengan suplai
kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya. Pendapatan masyarakat
yang terganggu ditambah dengan pasokan bara yang terhambat akan menimbulkan kekacauan
dan kepanikan. Harga barang di pasaran juga akan melambung secara gila-gilaan apabila
permintaan konsumen meningkat.
Menindaklanjuti keputusan presiden, Pemerintah DKI juga mengambil keputusan untuk
meminimalisasi penyebaran virus ini dengan meluncurkan kebijakan Gubernur Nomor 5 tahun
2020 tentang kegiatan dan menjalankan protokol kesehatan seperti: menjaga jarak minimum
1,5 meter (social distancing), mencuci tangan, dan menggunakan masker (Yunus & Rezki,
2020). Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah karena virus corona ini tidak bisa dianggap
remeh, selain juga karena adanya anjuran dari WHO (World Health Organization) (Remuzzi &
Remuzzi, 2020).
Kebijakan PSBB telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di
Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah
penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai pesawat terbang, kereta api komuter, bus
dan busway, angkot (angkutan kota), taksi, taksi online, bajaj, hingga ojek dan ojek online
(ojol).
Para supir taksi dan taksi online telah mengeluhkan penurunan penumpang hingga 70%
sehingga sebagian besar memilih untuk libur operasi atau pulang kampung. Para supir ojol
menyampaikan penurunan jumlah penumpang hingga lebih 80% (motorplusonline.com).
Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk
kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Banyak kantor, perguruan tinggi,
dan sekolah-sekolah menjalan kebijakan WFH (Work From Home – bekerja dari rumah).
Rohmah (2020) mencatat dampak dari adanya kebijakan PSBB ini adalah melemahnya
aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Para pedagang, buruh serabutan,
tukang ojek online sangat merasakan hal ini karena mereka hidup dari hari ke hari dengan
mengandalkan omzet dan pendapatan harian mereka. Penjual di pasar tetap berdagang karena
bagi mereka, kesehatan dan penghidupan menjadi satu. Mereka berusaha mencari nafkah untuk
tetap sehat dengan cara tetap berjualan. Jelas, adanya penyebaran virus corona ini sangat
dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, terutama pedagang kecil di pasar, para

1

Lockdown adalah cara untuk menghindari penyebaran virus, yaitu dengan menutup akses keluar-masuk
suatu wilayah yang ditetapkan.
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pedagang sayur, buah ataupun ikan, pedagang jajanan keliling, mereka mengeluh kehilangan
omset mereka.
Akibat dari diterapkanya PSBB dan kebijakan pemerintah untuk mengharuskan pekerja
tetap di rumah berdampak pada kegiatan perekonomian negara Indonesia; aktivitas di luar
rumah terhambat karena dilarangnya masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah dalam masa
pandemi COVID-19. Banyak karyawan yang diPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena
tidak ada pemasukan dan kegiatan bekerja, produk domestik bruto menurun karena sekitar 63%
disumbang oleh Usaha mikro kecil menengah (Lararenjena, 2020). Adanya dampak covid 19
ini terhadap kehidupan perekonomian masyarakat seperti yang diungkapkan di atas, mendorong
penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal ini. Dengan demikian, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apa saja dampak covid 19 terhadap kehidupan perekonomian
masyarakat? Bagaimana masyarakat mengatasi dampak tersebut? Sejalan dengan rumusan
masalah tersebut, jadi, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dampak covid 19
terhadap kehidupan perekonomian masyarakat dan untuk menganalisis bagaimana masyarakat
mengatasi dampak covid 19 tersebut.
Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat akademis dan praktis.
Manfaat Akademis:
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran terhadap kajian
Bisnis dan Pengembangan Masyarakat, baik dalam hal teori maupun metodologi.
Manfaat Praktis:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah/lokal
mengenai apa yang dialami masyarakat selama pandemik covid 19 berlangsung sehingga dapat
membuat kebijakan yang berguna bagi masyarakat.
II. KAJIAN PUSTAKA
Ada beberapa tulisan mengenai Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia,
antara lain adalah dari Hanoatubun (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak
dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan ada dampak Covid-19 terhadap
perekonomian Indonesia saat ini. Dampak-dampak yang terjadi pada perekonomian karena
pandemic Covid-19 adalah terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam
memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang diterima dari semua
sektor. Jadi semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.
Tulisan berikutnya adalah dari Hadiwardoyo (2020), dengan judul “Kerugian Ekonomi
Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. Tulisan Hadiwardoyo dibuat sebelum PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar) berakhir sehingga analisisnya masih didasarkan pada perhitungan
apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek. Sedangkan apabila PSBB diperlama
dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat
diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Dalam tulisan ini Hadiwardoyo
membahas kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun
individu.
Terakhir adalah tulisan dari Rohmah (2020) dengan judul “Adakah Peluang Bisnis di
Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19?” Menurut Rohmah,
pandemi corona telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Perusahaan Negara banyak
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yang mengalami kerugian. Sektor usaha swasta pun berangsur runtuh. Masyarakat menjerit
karena banyak yang tidak bisa bekerja mencari nafkah, sementara itu kebutuhan hidup tetap
menuntut. Tulisan Rohmah memaparkan bagaimana mencari peluang usaha yang tepat di
tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk memutus mata
rantai penyebaran virus COVID-19.
Bila melihat ketiga tulisan di atas, jelas bahwa tulisan para penulis tersebut tidak dilandasi
oleh suatu penelitian empirik, mengikuti standar penelitian yang baku. Itulah sebabnya penulis
melihat masih ada peluang untuk melakukan penelitian di bidang ini sehingga dapat
memberikan hasil yang lebih akurat.
III. LANDASAN TEORI DAN KONSEP
Pandemi Covid 19 ini masih merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis mencoba
mendefinisikan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
Pertama adalah konsep dampak. Menurut KBBI, dampak adalah akibat. Jadi, di sini penulis
akan melihat akibat dari pandemi covid 19.
Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan
tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan
dengan penyebaran secara geografis (GridKids.com)
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa
Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini
disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19
pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019,
dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020
(Wikipedia).
Berikutnya adalah arti dari kehidupan ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang
mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan
konsumsi terhadap barang dan jasa. Ada juga yang menyebutkan definisi ekonomi adalah
semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Jadi, kehidupan ekonomi adalah suatu
aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
hidup. Kegiatan tersebut dapat berupa mengurus atau mengatur sumber daya yang tersedia agar
dapat digunakan secara maksimal. Dalam penelitian ini, fokus kegiatan ekonomi adalah pada
aspek konsumsi.
Terakhir adalah konsep masyarakat, yaitu sekelompok orang/manusia yang saling
berinteraksi, mempunyai identitas yang sama, pola adat-istiadat, dan biasanya mendiami suatu
lokasi tertentu (Koentjaraningrat, 2011). Dalam penelitian ini, masyarakat mengacu pada
individu-individu di mana pun mereka tinggal, yang penting adalah mereka mau berpartisipasi
dalam kegiatan penelitian ini.
IV. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis
penelitian deskriptif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa banyak
masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19, dan dalam aspek ekonomi yang mana
dampak tersebut paling banyak dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengumpulan datanya
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form lewat WAG (What’s
app Group) dan sosial media lainnya dari tanggal 20 sampai 30 Agustus 2020. WAG yang
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diikuti oleh peneliti anggotanya tersebar, baik dari pulau Jawa, maupun beberapa pulau di luar
pulau Jawa seperti, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya.
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif, dengan pentahapan
sebagai berikut: setelah setiap responden mengisi kuesioer dalam bentuk google form, mesin
akan memeriksa data dan melakukan tabulasi data, menghitung frekuensi data (dalam persen
dan rata-rata), yang kemudian divisualkan dalam bentuk bagan, tabel atau grafik. Seterusnya
peneliti menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian dan menarasikannya.
V. HASIL PENELITIAN
5.1. Demografi Responden
Survei ini dirancang untuk dilakukan dalam jangka waktu pendek dan tertentu untuk
menjamin konteks situasi nyata yang dihadapi oleh partisipan tidak banyak berubah. Hal ini
dimaksudkan agar penelitian mampu mengambil potret kondisi nyata masyarakat pada masa
tertentu. Pandemi ini memunculkan banyak fenomena baru dalam kehidupan individu maupun
sosial masyarakat. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek ketidakpastian yang tinggi,
sehingga kondisi sosio-ekonomi bisa berubah drastis dalam periode 1 bulan atau lebih.
Penyebaran informasi yang tidak sempurna ikut mendorong ketidakpastian maupun
kekhawatiran pada masyarakat sehingga, iklim psikologis pada masyarakat bisa berubah drastis
dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, peneliti berusaha agar penelitian ini tidak
memakan waktu lebih dari 2 minggu. Total responden yang berpartisipasi dalam survei ini
sejumlah 240 orang, 59.2% di antaranya adalah wanita.
Mayoritas partisipan berada dalam golongan usia kurang dari 40 tahun, yaitu 26.7% usia
kurang dari 30 tahun dan 25.8% usia 31 hingga 40 tahun. Partisipan dari kelompok individu
yang sudah menikah menjadi kelompok terbesar (55%). Mayoritas partisipan sedang tidak
memiliki tanggungan (35.4%) saat ini, diikuti dengan partisipan yang memiliki 2 orang
tanggungan (20.4%).
5.2. PHK Karena Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang sangat besar pada daya konsumsi
masyarakat secara umum sehingga, banyak sektor usaha harus mengurangi operasionalnya atau
bahkan harus menutup usahanya. Penelitian ini berusaha untuk mengakomodasi kemungkinan
adanya PHK bagi partisipan karena efek pandemi COVID-19. Latar belakang adanya PHK
memang bisa sangat bervariasi, sehingga pertanyaan dalam penelitian ini harus menegaskan
secara spesifik. Penelitian ini menemukan bahwa 7.5% dari partisipan mengalami PHK karena
COVID-19. Peneliti akan memperdalam latar belakang dan proses dibalik penyebab PHK dan
prosesnya melalui penelitian tahap berikutnya. Peneliti akan menelusuri lebih dalam mengenai
solusi sementara yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah mengalami PHK.
Responden menunjukkan bahwa usaha online atau usaha rumah tangga dan hidup dari tabungan
merupakan pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden (gambar 1). Mayoritas responden
juga hanya memiliki sumber pendapatan dari pekerjaan utama (67.9%), tidak memiliki
alternatif lain saat ini.
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Gambar 1. Usaha yang dilakukan setelah PHK
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

5.3. PHK Akibat COVID-19 Di sekitar Tempat Tinggal Responden dan Tempat Bekerja
Penelitian ini diharapkan mampu mengumpulkan informasi mengenai efek pandemi di
wilayah sekitar responden tinggal dan bekerja. Responden memberikan indikasi bahwa
mayoritas responden mengetahui ada orang lain di sekitar tempat tinggalnya yang mengalami
PHK. Meskipun demikian, lebih banyak responden tidak melihat adanya PHK di tempat
responden bekerja. Hal ini selaras dengan persepsi responden mengenai kondisi perusahaan
tempat responden bekerja, di mana mayoritas responden menilai “baik” dan “sangat baik”
mengenai kondisi perusahaan. Kondisi “sangat baik” terindikasi dengan tidak adanya PHK,
pendapatan dan fasilitas karyawan tidak berubah, dan perusahaan menerapkan standar protokol
pencegahan COVID-19. Dari temuan ini terlihat bahwa kemungkinan mayoritas responden
bekerja pada sektor - sektor yang tidak terkena dampak buruk dari pandemi. Temuan bahwa
mayoritas responden menemukan ada orang lain di sekitar tempat tinggal yang mengalami PHK
menunjukkan tingkat keragaman profesi dan sektor industri pada satu area tempat tinggal. Satu
wilayah tempat tinggal bisa dianggap sebagai model situasi nyata pada wilayah yang lebih
besar.
Responden juga diminta untuk menilai bagaimana orang di sekitar responden dalam
mengatasi kebutuhan setelah mengalami PHK.
5.4. Aktifitas Pekerjaan dan Pencegahan COVID-19
Mayoritas responden menyatakan bahwa tidak ada orang yang tertular penyakit COVID19 di tempat mereka bekerja atau beraktifitas. Sebagian besar responden juga menilai bahwa
tindakan pencegahan yang dilakukan di tempat bekerja sudah sangat baik, mengikuti prosedur
yang sudah ditetapkan pemerintah dan tenaga kesehatan.
Sebagian besar responden mengakui bahwa selama PSBB ditetapkan, responden bekerja
penuh dari rumah (WFH-Work From Home) masing-masing atau bekerja dengan sistem rotasi
atau bekerja paruh waktu dari rumah atau kantor. Walau tetap bekerja dari rumah, rutinitas
pekerjaan cenderung mengalami penurunan atau sama seperti biasa. Hanya sejumlah kecil
reponden yang menyebutkan adanya peningkatan rutinitas pekerjaan selama periode PSBB.
Selama PSBB ditetapkan, berbagai jenis sektor industri terpaksa harus tutup atau mengurangi
aktifitas pekerja sebanyak 50%.
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Sektor tertentu seperti sektor ritel, tempat hiburan dan perbelanjaan, dan manufaktur
bahkan harus tutup selama PSBB. Hal ini menjadi pendukung menurunnya aktifitas sebagian
pekerja. Meskipun demikian, beberapa sektor tertentu harus meningkatkan layanan usaha,
terutama yang mendukung upaya penanggulangan COVID-19 dan sektor pendukungnya
5.5. Pola Pendapatan dan Pengeluaran selama PSBB
Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa fenomena baru pada kehidupan sosial
ekonomi masyarakat. Penetapan PSBB memaksa beberapa sektor industri harus mengurangi
rutinitas pekerja di kantor atau bahkan harus tidak beroperasi selama periode tertentu.
Ketidakpastian semakin tinggi, sehingga masyarakat melakukan pembelian berlebih (panic
buying) di masa awal PSBB. Hal ini menyebabkan harga beberapa jenis kebutuhan meningkat
sehingga masyarakat harus menghabiskan dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan
sehari hari.
Berbagai ketidakpastian terjadi di tengah masyarakat, sehingga diperlukan upaya khusus
untuk mengukur sejauh mana ketidakpastian memengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat.
Pertama, pemeriksaan ada tidaknya perubahan pada pola pendapatan masyarakat selama
pandemi ini. Pada penelitian ini, sebagian besar responden menyatakan pendapatan tidak
berubah (54.2%) atau cenderung menurun selama pandemi (42.5%). (gambar 2). Hanya dalam
porsi sangat kecil dari responden yang mengalami kenaikan pendapatan. Perlambatan ekonomi
selama pandemi menyebabkan pendapatan sebagian masyarakat cenderung menurun, walaupun
di sisi lain ada peningkatan pendapatan sebagian kecil kelompok masyarakat.

Gambar 2: Kondisi Pendapatan selama PSBB
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Kedua, pemeriksaan adanya perubahan pada pola konsumsi yang dialami masyarakat
selama pandemi. Meskipun hanya berlangsung dalam waktu singkat, panic buying
menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga memicu peningkatan harga berbagai jenis
kebutuhan. Golongan masyarakat ekonomi menengah-atas mampu membeli barang dalam
jumlah lebih banyak untuk disimpan, sebagai antisipasi ketidakpastian masa depan sehingga,
terjadi penumpukan barang pada golongan ekonomi menengah atas. Tetapi di sisi lain, terjadi
kelangkaan barang pada golongan ekonomi kecil karena tidak mampu lagi membeli berbagai
jenis kebutuhan. Fenomena ini memang sering terjadi karena faktor psikologis masyarakat
akibat penerimaan informasi yang tidak sempurna yang pada akhirnya meningkatkan kondisi
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ketidakpastian di tengah masyarakat. Dalam kondisi ketidakpastian tinggi, masyarakat
cenderung akan mengambil keputusan untuk melakukan aksi yang tidak rasional, seperti panic
buying.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pengeluaran responden mayoritas tidak
berubah (36.7%) atau cenderung meningkat (32.9%). Walaupun demikian, ada proporsi yang
cukup banyak responden yang mengalami penurunan pengeluaran (23.3%). Pada kondisi
pandemi, banyak rumah tangga harus membeli atau menyediakan beberapa jenis kebutuhan
dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Peningkatan jumlah pembelian bisa diakibatkan
oleh usaha penimbunan kebutuhan dan atau karena peningkatan konsumsi karena faktor
pencegahan COVID-19, seperti obat dan vitamin. Lima jenis kebutuhan yang mengalami
peningkatan konsumsi adalah (1) Makanan, buah, minuman, dan lain-lain, (2) Obat, vitamin,
dan suplemen, (3) Internet dan hiburan rumah tangga, (4) Listrik, air, dan gas, dan (5) Alat
kebersihan rumah tangga.
5.6. Persepsi Mengenai Pola Konsumsi
Kondisi krisis seperti pandemi, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat mengubah pola
konsumsi masyarakat umum. Perubahan pola konsumsi cenderung menjadi lebih konservatif,
atau fokus pada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Accenture (2020) menyebutkan
konsumen berfokus pada kebutuhan dasar, seperti makanan pokok, kesehatan pribadi,
keamanan diri, dan kesehatan anggota keluarga terdekat. Kondisi krisis sepertinya menuntun
konsumen untuk menilai lebih kritis mengenai jenis kebutuhan esensial dan bukan esensial
(Accenture, 2020).
Pola konsumsi adalah struktur pengeluaran individu atau rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan setiap hari. Pola konsumsi bisa sangat beragam untuk setiap rumah tangga, namun
demikian, pola ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Pola konsumsi bisa berubah
terutama disebabkan oleh perubahan pendapatan atau pertumbuhan kebutuhan baru. Krisis yang
diakibatkan pandemi masa kini sangat mungkin mampu memicu perubahan pola konsumsi.
Pandemi bisa mengubah pola pendapatan masyarakat, dan bisa juga memicu pertumbuhan
kebutuhan baru.
Pada penelitian ini pola konsumsi responden selama pandemi tidak berubah atau sama
(34.6%), dan yang mengatakan cukup boros dan sangat boros berjumlah 39.6% (gambar 3),
yang dapat diartikan juga bahwa ada peningkatan dalam pengeluaran. Hal ini bisa dijelaskan
dengan peningkatan konsumsi pada beberapa kebutuhan dasar dan kenaikan harga pada awal
pandemi terjadi. Secara umum, lebih banyak responden yang mengalami peningkatan
pengeluaran selama pandemi dibanding yang mengalami penurunan jumlah konsumsi.
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Gambar 3: Perubahan Pola Konsumsi selama PSBB
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Walau sebagian besar responden mengakui melakukan konsumsi yang lebih besar, mereka
juga menilai pola konsumsi yang diikuti selama pandemi lebih baik dibandingkan pada saat
normal sebelum pandemi (35%). Selama pandemi, terjadi pergeseran pola konsumsi
masyarakat. Pola konsumsi berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan keselamatan diri
dan rumah tangga. Temuan ini selaras dengan penelitian konsumen yang dilakukan oleh
Accenture, bahwa konsumen berfokus pada pemenuhan dasar dan menjadi lebih memerhatikan
kesehatan/keselamatan diri dan keluarga.
Pergeseran pola konsumsi sebelum dan sesudah pandemi menimbulkan pilihan bagi
konsumen jika nanti pandemi berakhir, apakah kembali pada pola konsumsi sebelum pandemi
atau tidak. Responden menilai bahwa pola konsumsi selama pandemi ini akan menjadi pola
konsumsi yang menetap. Pola konsumsi selama pandemi akan dipertahankan bahkan setelah
pandemi berakhir nantinya (54.2%) (gambar 4). Hal ini berarti pola konsumsi yang diikuti oleh
responden sebelum pandemi tidak layak lagi diikuti setelah pandemi nantinya berakhir. Hanya
sebagian kecil porsi responden yang memilih untuk kembali pada konsumsi dengan pola yang
lama (20.8%).

Gambar 4: Pendapat mengenai Pola Konsumsi ketika pandemi berakhir
Sumber: Hasil Penelitian, 2020
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5.7. Persepsi Mengenai Pola Pendapatan
Seperti pola konsumsi, pergeseran persepsi akan pola pendapatan juga perlu diperhatikan.
Peningkatan kebutuhan, krisis ekonomi, pertumbuhan konsumsi adalah beberapa faktor yang
bisa memicu pergeseran pola pendapatan. Pola pendapatan merupakan struktur, bentuk, atau
sumber daya yang dimiliki oleh individu/rumah tangga dalam membiayai pola konsumsi. Pola
konsumsi juga cenderung menetap dan sukar untuk diubah, meskipun kadang perubahan
terhadap pola pendapatan bisa berlangsung sangat cepat, terutama pada kondisi krisis ekonomi.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu akan memicu PHK dalam jumlah yang signifikan, pekerja
yang mengalami PHK akan mengalami perubahan pola pendapatan, kejadian ini umumnya
berlangsung sangat cepat. Tetapi dalam kondisi normal pada umumnya, pola pendapatan
cenderung bertahan selama beberapa tahun.
Pandemi atau wabah seperti COVID-19 cukup mampu menyebabkan perubahan pola
pendapatan pada masyarakat dengan cakupan luas. Seperti halnya di Indonesia, penetapan
PSBB di beberapa kota besar dan kawasan perkantoran/industri, menyebabkan sektor usaha
tertentu mengurangi produksi, bahkan hingga mengurangi sejumlah pekerjanya. Konsumsi
masyarakat untuk kategori bukan kebutuhan dasar merosot tajam, sebagian besar pekerja di
sektor ini juga mengalami perubahan pola pendapatan. Akumulasi efek ekonomi yang
disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari pandemi bisa sangat besar.
Dari penelitian ini terlihat bahwa mayoritas responden menilai penting untuk mencari
penghasilan tambahan selama PSBB. Persepsi mengenai usaha peningkatan pendapatan
memang lumrah meskipun tidak sedang dalam pandemi atau krisis. Tetapi, kondisi dengan
ketidakpastian tinggi cenderung memicu responden untuk mencari alternatif lain sebagai
sumber pendapatan. Sumber pendapatan baru akan memberikan keamanan psikologis pada
masyarakat dalam ketidakpastian. Walaupun persentasi responden yang mengalami PHK
tergolong kecil, tapi efek yang ditimbulkan ketidakpastian akan nyata pada masyarakat lain
yang tidak mengalami PHK.
Secara umum, pencarian alternatif sumber pendapatan baru dapat dikategorikan pada dua
golongan, yaitu golongan yang mencari pendapatan tambahan di luar penghasilan utama dan
golongan yang sedang mencari sumber penghasilan utama. Penelitian ini berusaha mengungkap
persepsi responden mengenai tingkat kesulitan mencari alternatif pola pendapatan. Dari data
yang dikumpulkan, bisa disimpulkan bahwa responden mengalami kesulitan dalam pencarian
pekerjaan baru (92.5%) maupun pencarian pendapatan tambahan (78.4%). Kondisi ini bisa
dikaitkan dengan perilaku konsumen pada konsumsinya, di mana konsumen memilih untuk
lebih waspada pada pengeluaran dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar saja.
Akibatnya, daya beli produk yang bukan kebutuhan dasar menurun drastis, yang memicu
kesulitan tinggi bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baru. Daya konsumsi yang rendah
selama pandemi membawa kesulitan beruntun pada banyak aspek kehidupan manusia, baik
sosial, ekonomi, psikologis, dan sebagainya.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak covid 19 terhadap kehidupan
perekonomian masyarakat dan bagaimana masyarakat mengatasi dampak Covid 19 tersebut.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Covid 19 membawa dampak pada pola
konsumsi, pola pendapatan dan pola pengeluaran masyarakat. Pola konsumsi responden
termasuk boros karena ada peningkatan konsumsi pada beberapa kebutuhan dasar dan kenaikan
harga pada awal pandemi. Selama pandemi, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat,
responden berpendapat bahwa pola konsumsi yang diikuti selama pandemi lebih baik
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dibandingkan pada saat normal sebelum pandemi. Pola konsumsi berfokus pada pemenuhan
kebutuhan dasar dan keselamatan diri dan rumah tangga.
Pola pendapatan masyarakat berubah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu memicu
PHK. Beberapa perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan karena selama masa
PSBB jumlah produksi berkurang. Itulah sebabnya responden menilai penting untuk mencari
alternatif lain sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan baru akan memberikan
keamanan psikologis pada masyarakat dalam ketidakpastian.
Selama masa pandemi, masyarakat harus mengatur pengeluarannya dengan cermat dan
lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Akibatnya, daya beli produk yang bukan
kebutuhan dasar menurun drastis, yang memicu kesulitan tinggi bagi masyarakat yang ingin
membuka usaha baru.
Cara masyarakat mengatasi dampak Covid 19 adalah dengan berfokus pada pemenuhan
dasar dan menjadi lebih memerhatikan kesehatan/keselamatan diri dan keluarga.
Saran peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah fokus pada golongan
menengah bawah, pedagang kecil, termasuk kaki lima, yang mungkin dampak Covid 19 sangat
terasa.
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ABSTRAK
Menurunnya Kunjungan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk dalam melaporkan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) dengan menggunakan e-filing ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta Barat. Telah
beberapa tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan kegiatan Relawan Pajak beberapa tahun lalu
yang melibatkan mahasiswa/i dari perguruan tinggi untuk membantu WPOP dalam melakukan pelaporan SPT
dengan e-filing. Awal adanya Relawan Pajak, kunjungan WPOP untuk meminta asistensi melakukan pelaporan
SPT dengan e-filing, namun jumlah kunjungan WPOP ke KPP mulai menurun dua tahun lalu. Untuk itu, penelitian
ini ingin melihat apakah faktor Relawan Pajak mempengaruhi penurunan kunjungn WPOP ke KPP. Data yang
diolah dari tiga KPP di Jakarta Barat selama masa pengisian SPT dengan e-filing. Hasil dari penelitian ini,
pengetahuan relawan pajak dalam membantu WPOP dalam melaporkan SPT WPOP di KPP tidak mempengaruhi
terhadap penurunan kunjungan WPOP ke KPP, sedangkan yang mempengaruhi adalah kenyamanan relawan pajak
dalam melayani WPOP di KPP.Dengn penelitian ini, baik DJP dan pihak Tax Center universitas, terutama pihak
Tax Center universitas untuk melakukan pelatihan soft skill lebih banyak, juga peningkatan pelayanan dan
infrastruktur di KPP
Kata Kunci: Relawan Pajak, Pelayann Pajak, Partisipasi
ABSTRACT
Decreased visits of individual taxpayers (WPOP) to report Annnual Tax Returns (SPT) using e-filing to the Tax
Service Office (KPP) in West Jakarta. For several years, the Directorate General of Taxes (DGT) has launched a
Tax Volunteer activity several years ago involving university students to assist WPOP in reporting SPT by e-filing.
At the beginning of Tax Volunteers, the WPOP visit asked for assistance in reporting SPT by e-filing, but the
number of WPOP visits to KPP began to decline two years ago. For this reason, this study wants to see whether
the Tax Volunteer factor influences the decrease in WPOP visits to KPP. Data processed from three KPP in West
Jakarta during the SPT filling period by e-filing. The results of this study, the knowledge of tax volunteers in
assisting WPOPs in reporting SPT WPOP at KPP does not affect the decrease in WPOP visits to KPP, while what
affects is the comfort of tax volunteers in serving WPOP at KPP. With this research, both DGT and the university's
Tax Center, especially the university's Tax Center to conduct more soft skills training, as well as improve services
and infrastructure at KPP
Keywords: Tax Volunteers, Tax Services, Participation

I. PENDAHULUAN
Pendahuluan
Kegiatan Relawan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan
mahasiswa telah berlangsung beberapa tahun. Tepatnya sejak tahun 2017 di Diretkorat Jenderal
Pajak Wilayah Jakarta Barat. Timbul Relawan Pajak diadakan dengan terbitnya Peraturan
37

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2014 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan
Eletronik. Peraturn ini mengharuskan Wajib Pajak menggunakan komputer secara online,
dengan nama e-filing dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak
orang pribadi(WP OP). Oleh karena WPOP jauh lebih banyak dari pada Wajib Pajak Badan
(WP Badan). Untuk mengatisipati banyaknya WPOP yang membutuhkan asistensi melakukan
pelaporan SPT menggunakan e-filing, maka maka Dirjen pajak membentuk Team Relawan
Pajak (RP) yang melibatkan mahasiswa untuk membantu WPOP dalam memenuhi kewajiban
pajaknya, yaitu ,melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan e-filing. Kegiatan
Relawan Pajak dalam membsntu WPOP dalam melaporkan SPT mereka dengan e-filing
berjalan sampai tahun 2020.
Antusias mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Relawan Pajak sangat tinggi dari semua
perguruan tinggi yang mempunyai Tax Center di kawasan Jakarta Barat dan bekerja sama
dengan Dirjen Pajak (DJP). Minat mahasiswa yang cukup tinggi tidak sebanding dengan
kehadiran WPOP yang dibantu atau dilayani di Kantor Pelayanan Pajak atau ditempat yang
ditetapkan oleh DJP. Turunnya jumlah kunjungan WPOP tahun lalu ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dalam melaporkan SPT dengan e-filing atau membutuhkan asistensi dalam melaporan
SPT dengan e-filing. Walaupun minat WPOP berkunjunga ke KPP menurun menurut sub
palyanan DJP Jakarta Barat, DJP Jakarta Barat tetap melakukan kegiatan Relawan Pajak yang
melibatkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ditugaskan untuk membantu WPOP dalam
melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Kegiatan Relawan Pajak tahun ini akan
berlangsung dari akhir Februari 2020 sampai 31 Maret 2020, sesuai dengan batas akhir
pelaporan SPT Tahunan WPOP, namun karena adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan
ini dihentikan pada tanggal 15 Maret 2020.
1.1. Rumusan Masalah
Disisi lain, tax ratio tahun 2018 sebesar 11.5% (https://www.cnbcindonesia.com/news
/20190314120540-4-60598/masih-rendah-sebenarnya-tax-ratio-ri-di-2018-hanya-10), tahun
2019 turun menjadi 10.7 % (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202002112 05100532473761/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen), Tax Ratio
yaitu
perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur
untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara. Dengan melihat turunnya tax ratio
tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi dengan menurunya kunjungan WPOP ke KPP
apakah dipengaruhi oleh tim Relawan Pajak yang kurang kompenten dalam memberikan
asistensi pengisian SPT Tahunan dengan e-filing, atau dipengaruhi oleh kepuasan atau
kenyamanan WPOP yang diasentesni Tim Relawan Pajak atau petugas pajak di KPP dalam
pengisian SPT Tahunan dengan e-filing.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkungan DJP wilayah Jakarta Barat tempat tim Relawan
Pajak Mahasiswa/i Universitas Tarumanagaara bertugas. Adapun tujuan penelitian ini untuk
memberi masukan khususnya untuk DJP Jakarta Barat, apakah kegiatan Relawan Pajak
pepngaruhi penurunan kunjungan WPOP ke Kantor Pelayan Pajak (KPP) dalam konteks
membantu WPOP menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT mereka. Selain itu, bagi
Universitas Tarumangara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tim relawan pajak yang
bertugas di tahun-tahun berikutnya.
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II. LANDASAN TEORI
2.1. Teori Partisipasi
Partisipasi dalam kamus bahasa, sebagai kata benda diartikan sebagai turut peran serta
dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta dalam kegiatan riset. Sebagai kata benda
diartikan sebagai ikut serta dalam kegiatan.
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris
“Paricipation” yang artinya mengambil bagian atau keikutsertaan. Seorang yang berpartisipasi
dalam suatu kegiatan bukan hanya fisik yang ikut terlibat tetapi akan melibatkan emosi dan
mental untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab didalamnya. Mubyarto (1997:35)
menyatakan bahwa partisipasi merupakan sikap kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap
kegiatan atau program yang disesuaikan
dengan kemampuan setiap orang tanpa
mengorbankan kepentingan diri sendiri yang berarti bagi dirinya. Partisipasi umumnya
bermakna mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang
ditujukan untuk kepentingan masyarakat Hasim dan Remiswai (2009 : 23 dalam Paembonan
2011). Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan sekelompok
atau masyarakat merupakan satu kesatuan sehingga dapat disebut partisipasi kolektif,
sedangkan keterlibatan secara individu dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi
individual. Dapat disimpulkan bahw partisipasi merupakan gerakan yang timbul dari diri
sendiri dari orang yang ingin terlibat dalam kegiatan masyakarat yang melibatkan tenaga, fisik,
emosi dan moral.Partisipasi yang dimaksud dalam dapat dilakukan dengan partisipasi vertikal
dan horisontal masyarakat.
Dalam kegiatan Relawan Pajak ini adalah merupakan partisipasi kelompok jika dilihat dari
tim Relawan Pajak, tetapi jika dilihat dari Wajib Pajak yang terlibat dalam kegiatan pelaporan
SPT Tahunan dengan e-filing atau yang dilayanai oleh Tim Relawan Pajak adalah merupakan
partisipasi individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumodingrat (1988), bahwa partisipasi
sebagai salah satu elemen pembangunan yang merupakan proses adaptasi dari masyarakat
terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang
penting dalam pembangunan.
Bagaimana orang atau masyarakat dapat terlibat dalam partisipasi terhadap kegiatan
masyarakat? Jika dilihat dari tipologi, adalah titik awal yang berguna untuk membedakan
derajat dan jenis partisipasi, menempatkan bentuk-bentuk partisipasi pada konidisi kutub
'baik' hingga 'buruk'. Adapula yang berbentuk seperti “tangga” yang dibuat berdasarkan fokus
pada intensionalitas, dan pendekatan terkait dari mereka yang memulai partisipasi seperti yang
digambarkan oleh Arnstein (1969) pada gambar 1 yang mempertahankan relevansi sementara
yang cukup besar. 'Pengendalian Masyarakat' muncul di bagian atas tangga, dengan kategori
'tidak berpartisipasi' di bagian bawah, di mana terapi dan manipulasi ditempatkan.

Gambar 1. Tangga Partisipasi – Amstein
Sumber : Amstein 1996
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Tokenisme adalah contoh saat individu menunjukkan tingkah laku positif yang menipu
terhadap anggota kelompok diluar grup kepada siapa mereka merasakan prasangka yang kuat.
Kemudian perilaku tokenistik ini digunakan sebagai alasan untuk menolak melakukan aksi
yang lebih menguntungkan terhadap kelompok ini. Lain halnya tingkat parsispasi masyarakat
menurut Pretty (1995) yang mengkategorikan atau memberikan jenjang partisipasi masyarakat
seperti tabel di bawah ini :
Tabel 1. Tingkat Parisipasi

Jenis Partisipasi
Partisipasi
Manipulasi

Karakteristik
Partisipasi “semu’ yaitu sebuah kepura-puraan, dengan
perwakilan 'orang' di dewan resmi, tetapi sebenar tidak terpilih
dan tidak memiliki kekuasaan
Partisipasi Pasif
Orang berpartisipasi dengan diberi tahu apa yang telah diputuskan
yang diummkan oleh administrasi atau manajemen tanpa terlibat
dalam keputusan tersebut.
Partisipasi dengan
Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab
Konsultasi
pertanyaan.
Pihak
eksternal
mendifinisikan
masalah,
mengumulkan informasi dan mengendalikan analisis. Dalam
proses ini tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan,
dan pandangan masyarakat yang tidak dipertimbangkan.
Partisipasi untuk
Orang berpartisipasi dengan menyumbang sumber daya seperti
Insentif yang
tenaga kerja, makanan, uang tunai atau insentif materi lainnya.
Material
Sangat umum bentuk 'partisipasi' ini, tetapi orang tidak memiliki
kepentingan dalam memperpanjang teknologi atau praktik ketika
insentif berakhir
Patisipasi
Partisipasi dilihat oleh lembaga eksternal sebagai sarana untuk
fungsional
mencapai tujuan kegiatan, terutama mengurangi biaya. Orang
dapat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk
memenuhi tujuan yang telah ditentukan terkait dengan kegiatan
tersebut. Keterlibatan seperti itu mungkin interaktif dan
melibatkan pengambilan keputusan bersama, tetapi cenderung
muncul hanya setelah keputusan telah dibuat oleh pihak eksternal.
Paling buruk, masyarakat lokal mungkin masih hanya dikooptasi
untuk melayani tujuan eksternal.
Partisipasi Interaktif Orang berpartisipasi dalam analisis bersama, pengembangan
rencana aksi dan pembentukan atau penguatan institusi lokal.
Partisipasi dipandang sebagai hak, bukan hanya sarana untuk
mencapai tujuan kegiatan/proyek. Proses ini melibatkan
metodologi antar-disiplin yang mencari berbagai perspektif dan
memanfaatkan proses pembelajaran sistemik dan terstruktur.
Ketika kelompok mengambil kendali atas keputusan lokal dan
menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan,
sehingga mereka memiliki kepentingan dalam mempertahankan
struktur atau praktik.
Bergerak Mandiri
Orang berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara
(Self Mobnilization) independen dari lembaga eksternal untuk mengubah sistem.
Mereka mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal
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untuk sumber daya dan saran teknis yang mereka butuhkan, tetapi
mempertahankan kontrol atas bagaimana sumber daya digunakan.
Diadaptasi dari Pretty, 1995

Sedangkan menurut tipologi kepentingan masyarakat dalam parsipasi yang diutarakan oleh
White (1996), partisipasi dibagi menjadi partisipasi dengan bentuk Nominal, Instrumental,
Mewakili, dan Transformasi yang mempunyai arti berbeda antara masyarakat yang terlibat
sebagai pelaksana, yang menerima dan tentunya kegunaan dari partisipasi tersebut. Secara garis
besar. Jenis-jenis partisipasi ini menurut bentuk kepentingannya dapat dilihat pada tabel 2 di
bawah ini :
Tabel 2.

Bentuk
Kepentingan

Tipologi Kepentingan dari Partisipasi

Apa 'partisipasi' artinya
bagi lembaga pelaksana

Apa 'partisipasi'
artinya bagi mereka
yang menerima

Untuk apa
‘partisipasi’

Nominal

Legitimasi - untuk
menunjukkan apa yang
mereka lakukan

Inklusi - untuk
mempertahankan
akses ke manfaat
potensial

Tampilan (Display)

Instrumental

Efisiensi - untuk
membatasi input pemberi
dana, menarik kontribusi
masyarakat dan membuat
proyek lebih hemat (costefftive)

Biaya - waktu yang
dihabiskan untuk
tenaga kerja terkait
proyek dan kegiatan
lainnya

Sebagai sarana
untuk mencapai
efektivitas biaya
dan
kegiatan
lokal

Mewakili

Keberlanjutan - untuk
menghindari penciptaan
ketergantungan

Leverage - untuk
Untuk
memberi
memengaruhi bentuk
orang suara dalam
proyek dan manajernya menentukan
perkembangan
mereka sendiri

Transformasi Pemberdayaan - untuk
memungkinkan orang
membuat keputusan
sendiri, mencari tahu apa
yang harus dilakukan dan
mengambil tindakan

Pemberdayaan - untuk
dapat memutuskan
dan bertindak sendiri

Baik sebagai
sarana dan tujuan,
dinamika yang
berkelanjutan

Diadaptasi dari White (1996).

Jadi dalam menentukan orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dapat nilai
dari tigas sudut pandang, yaitu bentuk parisipasi, jenis parisipasi dan kepentingan orang dalam
partisipasi
Dalam kegiatan kegiatan Relawan Pajak yang merupakan program kegiatan dari DJP,
dilihat dari ‘tangga” Amtein, merupakan kegiatan non partisipasi sehingga memerlukan
kegiatan terapi, yaitu penyadaran akan perlunya melaporkan kewajiban perpajakan, jenis
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partisipasinya partisipasi interaktif jika dilihat dari tabel Pretty dan dilihat dari sudut
kepentingannya (interest) masuk kelompok Mewkili (reprensentative) karena tujuan partisipasi
Relawan Pajak dan WPOP adalah memahami perlunya pelaporan SPT Tahunan dan
melaporkannya dengan e-filing. Namun, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
partisipasi masyarakat. Dipengaruhi oleh 1) Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan
partisipasi masyarakat sangat dituntut pimpinan yang berkualitas; 2) Faktor komunikasi,
gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan dan rencana rencana baru apabila diketahui dan
dimengerti; 3) Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat
individu akan dapat memberikan partisipasi sesuai dengan apa yang diharapkan
(Tjokroamodjojo (1985 : 45-47 dalam Paembonan 2011).
2.2. Sikap/ Perilaku Wajib Pajak
Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan pemerintah untuk pembangunan. Porsi
penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berkisar 70 %.
Oleh karenanya untuk memenuhi permintaan akan sumber daya keuangan negara, administrasi
pajak harus memantau kapasitas pengumpulan pendapatan dan aktivitas ekonomi dari individu
dan bisnis. Tujuan utamanya adalah pengumpulan dengan efisiensi maksimum, yaitu dengan
biaya serendah mungkin, dari kewajiban yang ditetapkan dalam beban pajak (Mitu, 2016).
Dengan demikian, pengumpulan dana dari pajak menjadi hal yang krusial dan perlu
diperhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan meingkatkan partisipasi masyarakat dalam
membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.
Kegiatan pengumpulan penerimaan dari pajak bukanlah yang mudah. Permintah akan
menghadap masalah non teknis, yaitu prilaku fiskal, prilaku yang terdapat pada petugas pajak
dan prilaku wajib pajak. Perilaku fiskal berarti menampilkan perilaku tertentu oleh beberapa
perwakilan hukum yang membayangkan tujuan fiskal. Pajak mewakili tujuan akhir yang
diinginkan sehubungan dengan pendapatan atau penerimaan negara, dan lain merupakan
pengeluaran anggaran (Dinga, 2016). Perilaku wajib pajak tidak dapat dijelaskan hanya dengan
identifikasi dan pengetahuan tentang sistem tetapi juga oleh faktor-faktor pengaruh yang
bertindak dalam hubungan dekat dan saling terkait. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus,
wajib pajak menilai, menggunakan instrumen mereka sendiri, kebijakan pajak dan kejadiannya
pada standar hidup mereka serta ekonomi nasional secara umum. Penilaian, pada tingkat wajib
pajak, tidak seragam (Olimid, 2014: 75). Dibutuhkan bentuk individu yang dapat dibedakan
berdasarkan tingkat pengetahuan kerangka hukum, tingkat budaya, iman, moral, adat istiadat
dan kemampuan penilai untuk menafsirkan hukum, sehingga menghasilkan persepsi sendiri
tentang sistem pajak. Pembayar pajak bersosialisasi, dan tergantung tipologi mereka.
Braithwaite (2002) mernyatakan bahwa prilaku wajib pajak terhadap perpajakan dan penguasa
pajak menurut dapat dibagi menjadi lima postur seperti tabel dibawa ini :
Postur
Komitmen

Kapitalisasi

Tabel 3. Postur Prilaku Wajib Pajak terhadap Perpajakan dan Penguasa Pajak

Penjelasan
Wajib pajak memiliki orientasi positif terhadap undang-undang dan
otoritas pajak. Ini mencerminkan kepercayaan tentang keinginan sistem
pajak yang meningkatkan perasaan mereka akan kewajiban moral untuk
bertindak untuk kepentingan kolektif dan membayar pajak seseorang
dengan niat baik.
Wajib pajak memiliki orientasi positif terhadap undang-undang dan
otoritas pajak. Ini mencerminkan penerimaan kantor pajak sebagai
otoritas yang sah dan perasaan bahwa kantor pajak adalah kekuatan
selama seseorang bertindak dengan benar dan menolak otoritasnya.
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Resisten
Kekecewaan

Pelepasan

Sumber

Wajib pajak memberikan orientasi negatif. Ini menganggap postur
pembangkangan dan memungkinkan keraguan tentang orientasi kantor
pajak.
Wajib pajak memiliki orientasi negatif. Ini adalah postur yang
mengkomunikasikan perlawanan di mana tujuan utama wajib pajak adalah
menjaga jarak secara sosial dan tidak melihat alasan untuk terlibat dengan
kantor pajak dan sistem pajak.
Ini adalah postur yang mengkomunikasikan pelanggaran hukum yang
disengaja. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk untuk
memenuhi tujuan seseorang. Ini mencerminkan persepsi polisi terhadap
inspektur pajak.

Braithwaite, 2002.

Dengan demikian, sulitnya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari
pajak dengan berbangai bentuk karakteristik prilaku wajib pajak yang mempunyai dan dibentuk
dari pandangan mereka atas pajak.
2.3. Self Asessessment
Timbulnya prilaku seperti dijelaskan di atas, kemungkinan timbul karenanya sistem
perpajakan di Indonesia dengan menggunakan metode self assessment, yaitu menghitung,
membayar dan melaporkan kewajiban pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tidak
ditentukan oleh petugas pajak. Petugas fungsinya adalah mengawasi kepatuhan wajib pajak
untuk dalam melakukan penghitungan, membayar dan melaporan kewajiban pajaknya. Masih
banyak faktor lain yang memungkinan timbulnya prilaku wajib pajak.
Pada era Self Assessment System (SAS), kesadaran pajak oleh wajib pajak menjadi
peran penting pada kepatuhan pajak. Tingkst Pengetahuan dan pendidikan mengenai
perpajakan sangat penting dan krusial untuk memastikan proses administrasi berjalan dengan
baik. Dengan demikian, wajib pajak dapat menilai kewajiban pajak yang mereka lakukan
dilaksanakan dengan benar (Palil et al, 2013) dan menimbulkan rasa kenyamanan dan
keamanan dalam menjalankan kewajiban pajak. Selalin itu, Sommerfeld (1966) menambahkan
bahwa perpajakan harus diajarkan daripada hanya dipraktikkan dan dipelajari, artinya bukan
hanya sekedar dapat menghitung, membayar dan melaporkan tetapi memahami peraturan atau
perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk diri wajib pajak sendiri. Lebih lanjut,
disarankan institusi yang lebih tinggi dapat menawarkan perspektif unik tentang subjek pajak
untuk semua siswa (Sommerfeld, 1966). Pendidikan pajak memungkinkan untuk memahami
dengan baik dari sistem perpajakan. Eriksen dan Fallan (1996) percaya bahwa dengan
pemahaman yang wajar tentang undang-undang perpajakan, wajib pajak bersedia untuk
menghormati sistem perpajakan, hasilnya wajib pajak lebih patuh membayar pajak daripada
menghindarinya. Dengan pengetahuan mengenai perpajakan, baik sistem pemungutan maupun
penggunaannya, pengetahuan perpajakan akan memainkan peran penting (Kirchler et. al.,
2008). Oleh karena itu, orang harus dilengkapi dengan pendidikan perpajakan sehingga setiap
orang memiliki pengetahuan yang memadai terhadap wajib pajak yang kompeten, minimal
pajak yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, Administrasi Pajak Nasional
Jepang (NTA) berkontribusi untuk kepatuhan pajak yang tinggi di Jepang. Pemerintah Jepang
memperkenalkan Self Assessment pada tahun 1947 memainkan peran penting untuk proses
pembelajaran perpajakan. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip kepatuhan secara sukarela,
mereka menciptakan banyak kegiatan seperti hubungan masyarakat, konsultan pajak
pendidikan pajak, bimbingan dan pemeriksaan (Rani, 2005). Dalam literatur kepatuhan pajak,
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persepsi para pembayar pajak tentang keadilan sistem pajak diakui sebagai faktor penting yang
dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sistem perpajakan
dianggap tidak adil oleh warga negara akan menghasilkan pengumpulan penerimaan dari pajak
kurang berhasil, dan ini akan mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam perilaku tidak patuh.
Persepsi wajib pajak terkait erat dengan pengetahuan dan pengalaman, sehingga kesadaran
tentang masalah pajak dan pengetahuan pajak memang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.
2.4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Semua wajib pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan harus
melakukan kewajiban menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak mereka
(Kementrian Keuangan RI, 2007), dan dilakukan secara tahunan (Kementiran Keuangan RI,
2007). Wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan dibagi menjadi wajib pajak
badan, yaitu wajib pajak atas perseroan atau badan usaha, dan wajib pajak orang pribdi
(WPOP), yaitu wajib atas nama individu dari setiap warga negara yang telah memenuhi syarat
sebagai wajib pajak (Kementrian Keuangan RI, 2007).
Penyampaian laporan kewajiban pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
Dari sudut waktu pelaporan, SPT dibagi menjadi SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan dan
SPT Tahunan yang dilaporkan pada awal tahun pajak berikutnya atas kewajiban pajak terhutang
yang dihitung dalam masa satu tahun. Jika dilihat dari jenis wajib pajak, SPT dibagi menjadi
dua bentuk, yaitu SPT untuk melaporkan kewajiban wajib pajak badan, yang dikenal Formulir
SPT 1721, dan SPT untuk wajib pajak orang pribadi. SPT untuk orang dibadi ini dibagi menjadi
tiga bentuk, yaitu SPT untuk orang pribadi mempmyuai penghasilan dari menjalankan usaha
bebas atau sendiri, SPT yang digunakan adalah formulir 1770, wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan lebih dari 60 juta rupiah per
tahun, maka wajib pajak ini menggunakan Formulir SPT 1770-S, dan wajib pajak yang
mempunyai penghasilan dari pemberi kerja dengan jumlah penghasilan setahunnya kurang dari
60 juta rupiah, maka wajib pajak ini menggunakan formulir SPT 1770-SS (Kementrian
Keuangan, 2014).
2.5. e-Filing
e-filing merupakan prose menyerahkan laporan pajak atau SPT melalui internet dengan
menggunakan perangkat lunak yang disetujui dengan otoritas pajak untuk pajak penghasilan
wajib pajak pribadi (Kumar, 2017). Wajb pajak orang pribadi akan memberikan
informasi dan data pajak mereka termasuk penghasilan, perhitungan kewajiban perpajkaan,
pembayaran pajank penghasilan, daftar harta, daftar kewajiban dan daftar keluarga secra
elektronik melalui e-filing tanpa haraus pergi ke kantor pajak tertentu atau ditunjuk (Barati,
Parviz, Bromand, dan Payam, 2014) yang sebelum melaporkannya, wajib pajak harus
melakukannya Self assessment (Islam et al, 2015), yang meliputi menghitung kewajiban pajak
terhutang, dan membayaranya sendiri.
e-filing membuat proses pelaporan SPT Tahunan lebih mudah, memakan waktu yang
singkat (Arora, 2014), transparan, menghilangkan birokrasi, dan terjadinya perlakukan yang
sama bagi semua wajib pajak (Alla, 2014). Oleh karena e-filing menggunakan aplikasi
perangkat lunak melalui internet, atau website, peranan website akan menjadi penting. Website
harus nyaman, dapat diakses atau dilakukan setiap waktu, dimanapun dan konfirmasi yang
cepat atas proses penyampaian laporan (Gwaro, Kimani,dan Kwasira 2016).
Dengan demikian, e-filing dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk menyerahkan
SPT Tahunan dan meningkatkan adminstriasi yang baik bagi Direktorat Jenderal Pajak.
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2.6. Hipotesis Dan Kerangka Pemikiran
Berdasarkan penelitian fenomena yang dijelaskan dalam pendahuluan, hipotsis dibangun
dalam penelitian ini berdasarkan landasan teori dan logika hubungan kegiatan Relawan Pajak
dengan penurunan kunjungan WPOP ke KPP. Penurunan kunjungan WPOP ke KPP dapat
disebabkan penilaian pejabat pajak akan komptensi tim Relawan Pajak, dan penilaian pejabat
pajak akan kenyamanan WPOP dilayani oleh tim Relawan Pajak pada masa sebelumnya,
sehingga hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :
H1 : Kompetensi Relawan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
Penurunan kunjungan WPOP ke KPP.
H2 : Kenyamanan WPOP yang dilayani Relawan Pajak mempunyai pengaruh positif dn
signifikan terhadap Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP.
Berdasarkan hipotesis di atas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Kompetensi Relawan Pajak
Penurunan Kunjungan
WPOP ke KPP
Kenyamanan WPOP
Dilayani Relawan Pajak
Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakn data primer
menggunggukan kuesioner yang disebar di KPP tempat tim Relawan Pajak bertugas selama
masah kerja tim relawan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat kantor pajak di tiga
KPP dari delapan KPP yang direncanakan di Wilayah Jakarta Barat karena adasnya peraturan
Pemerinth DKI yang melarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang dalam suatu kegiatan akaibat
dimulai masa pandemi COVID-19 di pertengahan bulan Maret 2020. Metode pengambilan
sampel adalah dengan puporsive sampling , yaitu sampel diambil dari dengan tujuan dan orang
tertentu, dalam hal ini, yang menjadi subyek adalah petugas kantor pajak. Dari 60 kuesioner
yang disebarkan di tiga KPP, 59 kuesioner telah diisi dan yang lengkap dan valid sebanyak 57
kuesioner.
3.1. Variabel Operasional
Berdasarkan moedl penilitan atau kerangka pemikiran yang disampaikan di atas, maka
variabel oprasional yang digunakan yang disajikan dalam kuesioner dalam penelelian ini adalah
sebagai berikut :
Tabel 4. Variabel Operasional

Kompetensi Relawan Pajak
1. Team Relawan Pajak cukup pengetahuan perpajkan WPOP
2. Ketrampilan menggunakan Teknologi dalam proses e-filing
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3. Memahami tugas dan kwajiban sebagai Relawan pajak
4. Relawan pajak dengan mudah menangkap tugas lain diberikan
5. Relawan pajak menjaga kode etik dan integritas selama tugas
Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak
1. WPOP senang dilayanani oleh Relawan Pajak
2. WPOP merasa puas dilayani oleh Relawan Pajak
3. WPOP dapat memahami pengisian e-filing yang diasistensi oleh Relawan Pajak
4. WPOP akan dapat melakukan pelaporan dengan e-filing pada tahun berikutanya
5. Meningkatnya kesadaran WPOP melaporan menggunakan e-filing
Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP
1. Relawan ajak mengurangi beban kerja saat pelaporan SPT WPOP
2. Jumlah WPOP yang bertanya kepada petugas pajak jumlahnya menurun
3. Jumlah WPOP yang mengisi e-filing di KPP menurun
4. Jumlah ratio pelayanan WPOP dibanding jumlah relawan pajak yang bertugas menurun
5. Waktu kerja pada akhir pelaporan SPT WPOP lebih terkendali
6. Partisipasi relawan pajak dalam membantu pelaporan e-filing WPOP sangat diperlukan
bagi KPP masa depan

Sumber : Adaptasi dari Lukman dan Trisnawati, 2020

Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert dengan lima (5) tingkatan, dari Sangat
Tidak Setuju sampai dengan Sangat Setuju dari pernyataan dalam variabel opersional.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Hasil dan Diskusi
Pengolahan dalam penelitian ini diawali dengan menilai apakah data yang diperolah dan
sahih tersebut dalam dihandalkan (reliabel) dan valid. Dari 57 kuesioner yang sahih, diolah
dengan menggunakan PLS V3. Dan diperoleh hasil uji reliabilitas dan validitas sebagai berikut
:
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Varibel
Kompetensi Relawan pajak (X1)
Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak
(X2)
Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP (Y)

Sumber : hasil olah PLS V.3

0.909
0.888

0.932
0.914

Average
Variance
Extracted
(AVE)
0.734
0.640

0.854

0.882

0628

Cronbach’ Composite
Alpha
Reliability

Dari data Conbach’s alpha dan composite reliability menunjukkan angka lebih besar
daripada 7 sehingga data yang terkumpul dapat dikatakan reliabel atau dapat kehandalkan
karena terjadi konsistensi subyek dalam mengisi kuesioner. Validitas diukur dengan nilai
Average Variance Extracted (AVE). Nilsai AVE lebih besar dari 0.5 menunjukkan data yang
digunakan adalah valid (AVE di (Hair et all, 2019). Nilai AVE dari hasil olah menunjukkan
angka lebih besar daripada 0,5, sehingga data ini dapat dikatakan valid. Data validitas ini juga
didukung dengan hasil uji data latenyang dilihat dari diskriminatif validitas yang disajikan
dibawa ini :
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Tabel 6. Hasil Uji Diskriminasi Validitas
Kenyamanan
Kompetensi
WPOP dilayani
Variabel
Relawan pajak
Relawan Pajak
(X1)
(X2)
Kompetensi Relawan pajak
0.857
(X1)
Kenyamanan WPOP dilayani
0.613
0.800
Relawan Pajak (X2)
Penurunan Kunjungan WPOP
0.739
0.656
ke KPP (Y)

Penurunan
Kunjungan
WPOP ke KPP
(Y)

0.792

Sumber : Hasil Olah PLS V.3

Dari tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa satu variabel operasional mempunyai nilai lebih
besar daripada nilai variabel operasional lainnya. Dengan demikian data dapat diproses lebih
lanjut untuk uji regresi.
Hasil uji regresi dari data ini menghasilkan hasil sebagai berikut :

Pengaruh
X1 terhadap Y
X2 terhadap Y

Original
Sample
0.300
0.341

Tabel 7. Hipotesis

Std.
Deviation
0.155
0.144

T-Statistic

P-Value

1,935
2,996

0.054
0.003

Hasil
Hipotesis
Ditolak
Diterima

Catatan : X1 = Kompetensi Relawan pajak; X2 = Kenyamanan WPOP dilayani Relawan Pajak; Y =
Penurunan Kunjungan WPOP ke KPP (Y)
Sumber : Hasil olah PLS V.3

Dari hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi Tim Relawan Pajak
(X1) terhadap Penurunan WPOP ke KKP tidak signifikan (t-Stat. < 1, 960 tu P-Value > 0.05)
dengan angka yang hampir signifikan, namun varibael ini mempunyai arah ysng positif
(original sample sebesar 0.300). Dengan demikian Faktor kompentensi relawan pajak bukan
faktor yang menyebabkan turunnya kunjungan WPOP ke KKP untuk pengisian SPT dengan efiling. Sedangkan faktor Kenyamanan Relawan Pajak terhadap penurunan Kunjungan WPOP
ke KPP menunjukkan penagaruh positif (original mempunyai arah positif) dan signifikan (TStat > 1.96 atu P-Value < 0.005). Artinya kenyamanan yang menyebabkan turunnya WPOP
berkunjung ke KKP. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut petugas pajak yang
menyebabkan turunnya WPOP ke KPP bukan pengetahuan tim relawan pajak dalam
memberikan asistensi WPOP dalam melaporkan SPT dengan e-filing yang cukup memadai
walaupun ada beberapa yang kurang memadai jika dilihat angka menuju signifikan relatif kecil
atau beda dikit, tetapi segi non teknis yang lebih menyebabkan berkurannya WPOP dtang ke
KPP untuk memint asistensi pelaporan SPT dengn e-filing, seperti kenyamanan tempat, cara
menangani masalah, cara komunikasi atau hal-hal lainnya yang termasuk dalam kemampuan
soft skill yang masih harus diperbaiki.
Faktor Kompetensi Relawan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak terhadap dalam
penunurunan kujungan WPOP ke KPP menjukkan faktor yang cukup signifikan yang
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ditunjukkan dengan R2 = 0.615 atau Adjust R2 = 0.597. Artiny kedua faktor tersebut merupakan
diatas 50 % yang mempengaruhi berkurangnya kunjungan WPOP ke KPP dalam mengisi SPT
dengan e-filing
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian ini terlihat peranan Relawan Pajak masih perlu diperbaiki, terutama dalam
softskill selain perlu ditingkatkan pengetahuan teknis perpqajkan dan e-filing (karena hasil uji
menunjukkan nyaris faktor ini mempunyai pengruh yang signifikan, yang dilakukan oleh tax
center atau DJP sebelum tim relawan pajak diturunkan. Selian itu dari KPP juga perlu
peningkatan kenyamanan bagi WPOP dalam melakukan pelaporan SPT dengan e-filing di KPP
seperti infrastrukur, internet, kenyamanan tempat, kerahmaan dan sifat menolong dari petugas,
dan fasilitas lainnya. Dengan demikian peranan relawwan pajak dapat menjadi faktor
menurunnya kunjungan WPOP ke KPP dalam melakukan pelaporan SPT dengan e-filing selain
faktor lainnya yaitu kemnungkinan WPOP sudah dapat melakukan pelaporan SPT mandiri
dengan komputer atau gawainya.
Implikasi atau saran dari penelitian ini, diharapkan adanya kegiatan lain yang lebih inovatif
lainnya selain membantu WPOP dalam melakukaan pengisian SPT melalui e-filing dari DJP.
Hal ini disebabkan banyak WPOP telah dapat melakukan kewajibannya dalam melaporkan
pajak penghasilannya secara mandiri melalui internet. Juga untuk rekan DJP dalam kegiatan
Relawan Pajak, yaitu universitas, harus merencanakan kegiatan lainnya melalui Tax Center
masing-masing institusi, misalnya melakukan penyuluhan pajak bagi dan melaporan SPT
dengan e-filing bagi UMKP dan masyarakat umum di sekitar kampus, dan lain sebagainya.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
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berpartisipasi dalam penelitian ini dalam pengisian kuesioner, walaupun dalam kondisi masa
awal pandemi CoVID-19
REFERENSI
Alla, M. (2014). “The System of Tax filing in Albania, "E-filing" . International Journal of
Science and Technology. Volume 3 No. 9, September, 2014
Arora, J. (2014). “E-Filing of Income Tax Return in India – An Overview”. Scholarly Research
Journal for Humanity Science & English Langauage, ISSN : 2348.3083.
Arnstein, S. (1969) “A Ladder Of Citizen Participation”. AIP Journal, July, 216 – 214.
Barati, A. Parvis,M. Bromand, A, & Payam, A. (2014). “A Study of the Models for E-Tax
Return From the Perspective of Taxpayers”. Indian Journal of Fundamental and Applied
Life Sciences ISSN: 2231– 6345. 2014 Vol. 4 (S1) April-June, pp. 1923-1939.
Braithwaite, V. (2002). “Dancing With Tax Authorities: Motivational Postures And
Noncompliant Actions. In V. Braithwaite (Ed.), Taxing Democracy. Understanding Tax
Avoidance And Tax Evasion, Aldershot: Ashgate.
Dinga, E. (2016). “Unele Formalizări Ale Impulsului Fiscal”. Diunduh: http://emildinga.ro/wpcontent/uploads/2016/01/Unele-formalizari-ale-impulsului-fiscal.docx.
Eriksen, K. and Fallan, L. (1996). “Tax Knowledge and Attitudes towards Taxation:A Report
on a Quasi – Experiment”. Journal of Economic Psychology, 17, 387-402

48

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Gwaro, O.T, Kimnai, M, & Kwasira, K. (2016). “Influence of Online Tax Filing on Tax
Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya”. IOSR
Journal of Business and Management. e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume
18, Issue
10. Ver. II (October. 2016), PP 82-92 www.iosrjournals.org.
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to Use and How to Report
the Results of PLS-SEM. European Business Review: 31(1), 2-24.
Islam, M. Aminul,. Dayang,H.M. & Bhuiyan, A.B. (2015). “Taxpayers' Satisfaction in Using
E-FilingSystem in Malaysia: Demographic Perspective”. The Social Sciences 10
(2): 160-165, 2015. ISSN: 1818-5800. CMedwell Journals 2015.
Kementrian Keuangan. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER03/PJ/2014Tentang Penyampaian surat Pembertahuan Eletronik. 2014.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28/2007. Ketentuan
Umum dan Prosedur Perpajakan. Amademen Perubahan ketiga Undang-undang
No..6/1983.
Kirchler, E. Hoelzl, E. & Wahl. (2008). “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The
“Slippery Slope” Framework”. Journal of Economic Psychology 29, 210-225
Kumar, S. (2017). “A Study on Income Tax Payers Perception Towards Electronic Filing”.
Journal of Internet Banking and Commerce. Jan 2017, vol. 22, no. S7.
Lukman,H & Trisnawati. E. (2020). “Influence of E-Filling Website Toward Intention of
Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return”. Advances in Social Science,
Education and Humanities Research. Proceedings of the Tarumanagara International
Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019).
Atlantis Press. h. 1-5.
Mitu, N.E. (2016). “Taxpayer Behaviour: Typologies and Influence Factors”. RSP • No. 49 •
2016: 77-87
Mubyarto. (1997) “Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia”.
Aditya Media. Yogyakarta
Nelson, B. & White. 1982. “Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang” (Edisi
Terjemahan). Andi Offset. Yogyakarta.
Olimid, A. P. (2014). “Civic Engagement and Citizen Participation in Local Governance:
Innovations in Civil Society Research, Revista de Științe Politice”. Revue des Sciences
Politiques, (44), 73-84.
Paembonan, L.C.S. (2011). “Peranan Komunikasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Dan
Partisipasi Masyarakat”. Sociae Polites, Edisi Khusus, November 2011.
Palil, M.R, Akir.M.Rusyidi, Achmad, W.F. (2013). “The Perception Of Tax Payers On Tax
Knowledge And Tax Education With Level Of Tax Compliance: A Study The Influences
Of Religiosity”. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1): 118129 (June 2013) ISSN 2338-9710
Pretty, J. (1995) “Participatory Learning For Sustainable Agriculture”. World Development 23
(8), 1247 – 1263.
Sommerfeld, R. M. (1966).”Taxation: Education’s Orphan”. The Journal of Accountancy.
December: 38-44
Sumodiningrat, G. (1995). Membangun Perekonomian Rakyat. Pustaka Pelajar 1998.
Yogyakarta
Rani,
J.
S.
(2005).
SAS
For
Individuals:
Preparing
For
Effective
Management
Of
Taxmatters. Pricewaterhouse Coopers International Limited.
http://www.alltheweb.com.

49

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

White, S.C. (1996). “Depoliticising Development: The Uses And
Development in Practice, 6 (1), 6 – 15.

Abuses Of Participation”.

Open Conference System (OCS) pada http://senapenmas.untar.ac.id.

50

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID P-EKONOMI-05

PENINGKATAN LABA PERUSAHAAN BERDASARKAN
PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI (STUDI KASUS PADA OIL SEAL
MANUFAKTUR)
Marsul Siregar1*, Edward Tobing2, Tajuddin Nur3
1,2,3

Dept of Electrical and Enginering, Fac. Eng, UNIKA ATMA JAYA,Jakarta
1*
Surel koresponden :marsul.siregar@atmajaya.ac.id
2
Surel,edward.tobing@atmajaya.ac.id
3
Surel: tans@atmajaya.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari studi ini adalah memaparkan bagaimana perusahaan manufaktur oil seal otomotif dapat meningkatkan
laba dengan cara mengurangi biaya produksi, menerapkan sistem manajemen ISO dan energy manajemen sistem.
Dalam meningkatkan keuntungan berdasarkan pengurangan total biaya produksi, mencakup dari biaya bahan
langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam studi ini, untuk mengurangi biaya
produksi dalam meningkatkan keuntungan dengan lima kasus. yaitu kasus yang paling penting dan dapat
memberikan efek yang signifikant terhadap kenaikan profit perusahaan. Untuk peningkatan laba ini perusahaan
melakukan penggantian tubular lamp (TL) ke light-emitting diode (LED), pengurangan Spare part Rem Mesin
Pemotong, Pengurangan Konsumsi Listrik Mesin, Retrofit Chiller, serta Penerapan sistem ISO/Management
Energi Sistem secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk proses trimming diperoleh waktu reduksi
temperatur preheating untuk moulding diperoleh kurang dari 30 menit, atau waktu untuk pemanasan awal
berkurang sebesar 25%, sehingga diperoleh penghematan biaya spare part mesin pemotong terakumulasi S$
71400, dari penggunaan LED total biaya penghematan adalah S$ 6720, dari Insulating heat, S$ 6780, dan dari
renovasi chiller diperoleh penghematan sebanyak S$ 84480. Hasil studi ini memberikan total penghematan
selama 1 tahun sebesar S$ 169.380, dan waktu pengembalian investasi/modal untuk retrofit chiller adalah 16 bulan.
Jadi dari sturdi ini terbukti bahwa untuk meningkatkan keuntungan diperlukan pengurangan listrik pada aplikasi
mesin cetak (MCM), menggunakan penerangan dengan luminasi tinggi dengan kapasitas watt rendah (LED),
melakukan perawatan semua instrumen atau perangkat dan mesin sesuai jadwal, mengganti instrumen yang
conventional ke sistem perangkat pintar, dan menggunakan listrik dengan bijak atau seperlunya saja.
Kata Kunci: Pengurangan Biaya, Preheating, Retrofit, Biaya Production, Chiller
ABSTRACT
The aim of this study is to describe how the automotive oil seal manufacturing companies increase the profits by
reducing production costs, implementing ISO management systems, and energy management systems. Increasing
the profits based on a reduction in total production costs consists of direct material costs, direct labor costs, and
factory overhead costs. In this study, to reduce production costs in increasing profits consist of five cases, namely
the most important cases and can have a significant effect on the increase in company profits. The cases are,
replace the tubular lamp (TL) to a light-emitting diode (LED), reduced cutting machine brake parts, reduced
machine electricity consumption, retrofitted chiller, and the effect of applying the ISO / Energy Management
System system consistently and continuously. For the trimming process, the reduction time for the preheating
temperature for molding was obtained less than 30 minutes, so that the spare part cost savings for the cutting
machine accumulated S$ 71400, from the use of LEDs the total cost savings were S$ 6720, from Insulating heat,
S$ 6780, and from The chiller renovation resulted in savings of S$ 84480. The results of this study provided a total
savings of S$ 169,380, in a year, and the payback period for chiller retrofitting was 16 months. So from this study,
it is proven that to increase the profit it is necessary to reduce electricity in printing machine applications (MCM),
use high-luminance lighting with low wattage capacity (LED), perform maintenance of all instruments or devices
and machines on schedule, replace conventional instruments to systems smart devices, and use electricity wisely
or use only as needed.
Keywords: reduction cost, preheating, retrofitted, production cost, chiller
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I. PENDAHULUAN
Secara umum kita ketahui, bahwa untuk melakukan pengurangan biaya begitu banyak
langkah yang sudah ada dalam industri saat ini, dimana langkah-langkah tersebut terdiri dari:
Langkah pertama adalah menentukan bagian bisnis yang paling strategis dan penting yang
diperlukan untuk pertumbuhan di masa depan dengan memberitahukan semua pengurangan
biaya di sekitarnya. Langkah kedua terjadi pada posisi pimpinan dari perusahaan (BOD) yaitu
dengan menetapkan dan memutuskan untuk mempertahankan atau menghilangkan seluruh
cabang bisnis atau lini produk. Langkah ketiga adalah melakukan analisis secara menyeluruh
dari bagian bisnis yang tersisa. Langkah keempat adalah mengevaluasi biaya apa yang dapat
dikurangi melalui outsourcing, dan langkah kelima adalah membuat laporan perusahaan secara
kredibel dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan yang akuntable, sehingga manajemen
dapat dengan jelas melihat di mana biaya-biaya yang dikeluarkan dan fungsi mana yang dapat
menimbulkan kerugian. Dengan menerapkan seluruh sistem atau langkah tersebut, maka
perusahan dalam merencanakan penambahan profit akan bisa di prediksi.
Sebagai industri manufaktur, tentunya perusahaan berharap dapat menekan biaya produksi
tanpa harus mengurangi kuantitas dan kualitas produk. Namun, diperlukan pemikiran dan
analisa saat memilih ide untuk hemat biaya, karena kalau salah mengambil keputusan dalam
hal pengembangan produk, bisa-bisa akan merusak bisnis yang sudah ada. Secara umum, di
bawah ini ada lima cara yang dapat diterapkan untuk memangkas biaya sekaligus meningkatkan
efisiensi bisnis seperti memotong biaya material, mendapatkan kontrol inventaris & pembelian,
mengoptimalkan kinerja karyawan, melalukan otomatisasi proses, dan menegosiasikan harga
dengan pemasok [1]. Ada dua metode yang utama untuk meningkatkan keuntungan, yang
pertama dengan menaikkan harga jual per unit dan yang kedua yaitu dengan mengurangi biaya.
Yang pertama tampaknya proposisi berisiko dan tidak bijaksana dalam kondisi pasar yang
kompetitif saat ini. Jadi, sebagian besar bisnis memilih yang kedua. Umumnya dalam industri
manufaktur, banyak menerapkan metode yang kedua, yaitu dengan meminimalkan biaya
produksi serta melakukan monitoring terhadap total biaya yang timbul.
Metode lain yang tidak kalah penting dan dapat digunakan untuk meningkatkan laba
perusahaan, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen ISO dan sistem manajemen energi
(EMS) yaitu dengan memantau penggunaan listrik secara keseluruhan dalam Perushaan, yaitu
sebagai bagian dari salah satu implementasi dari manajem energi untuk seluruh faktor kecuali
biaya produksi.
Dalam Penelitian ini difokuskan bagaimana meningkatkan keuntungan berdasarkan
pengurangan biaya produksi, penerapan sistem manajemen ISO dan implementasi dari EMS.
Pada dasarnya kita fokuskan terhadap total biaya produksi yaitu dari total biaya bahan langsung,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dari pabrik, sehingga berdasarkan hasil studi
ini perusahaan maupun seluruh stakeholder dapat menetapkan dan melaksanakan pekerjaan
untuk mendpatkan peningkatan profit secara berkelanjutan.
II. METODE UNTUK MEMINIMUMKAN BIAYA
Kita ketahui, bahwa ada banyak tersedia alat atau metode untuk pengurangan biaya yang
dapat diimplementasikan dalam perushaan, khususnya kita amati yang paling berguna saat ini
dalam industri, metode-metode yg digunakan tersebut akan dijelaskan di bagian ini. Perusahaan
melakukan analisa bukan hanya berdasarkan pada berbagai jenis analisis keuangan dan
operasional, tetapi juga mencakup konsep sederhana seperti pembuatan ide dan variasi pada
sistem penganggaran dan penetapan standar. Metode-metode yang diimplementasikan dan
digunakan di manufacture ini dan sukses sebagai berikut:
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2-1. Metode 5 S.
Metode 5S awalnya lahir dan terbentuk dari sistem Manufaktur Jepang 5S, di mana sistem
ini menyiratkan, ada lima langkah yang perlu diterpakan dalam manufaktur. Metode ini
semua dimulai dengan huruf S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke). Yang artinta, Sortir,
Atur Bersinar, Standarisasi, dan Pertahankan. Daftar di atas menjelaskan bagaimana menata
ruang kerja untuk tujuan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan menyimpan
barang-barang yang digunakan, memelihara area dan barang secara konsisten, serta
mempertahankan tatanan baru yang sudah ditentukan. Proses pengambilan keputusan biasanya
berupa dialog tentang standardisasi, yang membangun pemahaman di antara karyawan tentang
bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan. Keterkaitan di antara berbagai inisiatif "5S"
dapat diamati pada Gambar 1. [2]

Gambar 1.

Keterkaitan antara Inisiatif

‘5S’ yang berbeda.[2]

2-2. Benchmarking
Bencmarking (Pembanding) sangat berguna untuk memutuskan saat akan memulai
kegiatan pengurangan biaya. Dari bencmarking ini kita bisa mendapatkan informasi tentang
tingkat biaya untuk bisnis yang lain, atau divisi lain dari perusahaan yang sama, atau hanya
perusahaan untuk periode sebelumnya. Kemudian kita cocokkan biaya patokan dengan hasil
saat ini dan targetkan varian yang sangat tinggi untuk analisis lebih lanjut. Pembandingan
internal terhadap divisi lain sangat berguna. Setiap divisi yang terlibat untuk memiliki beberapa
cara terbaik untuk perbaikan yang dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga dapat dicontoh
oleh divisi lain.
Perbedaan biaya yang disorot dari hasil analisa benchmarking dapat dihasilkan dari
berbagai faktor, seperti tata letak pabrik, otomatisasi, pelatihan karyawan, praktik manajemen,
dan masalah budaya dan lingkungan kerja. Bahkan setelah perusahaan mengidentifikasi dan
mereview setiap teknik pengurangan biaya yang dapat ditemukannya pada target
pembandingan, dan dimana beberapa bagian dari perbedaan biaya masih mungkin terkait
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dengan beberapa masalah sisa yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Ketika hasil review
dari benchmarking mencapai titik ini di mana tidak ada perbaikan proses yang dapat
diidentifikasi lebih lanjut, maka inilah saatnya untuk mere-benchmarking ( melakukan review
ulang benchmarking) dengan masukan beberapa entitas lain dan mencoba untuk menemukan
proses unik tambahan yang dapat dicontoh oleh perusahaan.
2-3. Analisa BEP
Satu lini proses produksi dapat menghasilkan keluaran minimal (pendapatan dikurangi total
biaya variabel) sehingga tidak dapat membayar biaya overhead yang terkait langsung
dengannya kecuali jika diproduksi pada tingkat kapasitas hampir maksimum. Melakukan
analisis BEP (titik impas) sederhana pada operasi perusahaan untuk melihat di mana masalah
ini muncul dan target pengurangan biaya di area di mana lini proses produksi jelas berisiko
yang tidak melebihi tingkat titik impas (BEP) mereka. Perhitungan titik impas adalah membagi
biaya overhead terkait dengan margin hasil dari satu lini proses produksi
2-4. Lembar Periksa
Lembar Periksa (chek sheet) adalah formulir terstruktur yang digunakan untuk
pengumpulan dan menganalisa data. Penerapannya yang paling umum adalah untuk
pengumpulan data tentang frekuensi atau pola peristiwa dalam manufakture. Entri data pada
formulir dirancang sesederhana mungkin, dengan tanda centang atau simbol yang serupa.
Lembar periksa paling sering digunakan dalam pengaturan produksi dan dapat dengan mudah
diterapkan di mana saja di perusahaan, seperti dalam aplikasi untuk pengeluaran dan
pemasukan data kebagian keuangan. Biasanya, staf keunangan mengisinya selama periode satu
minggu, menghasilkan penentuan bahwa pemotongan pembayaran yang tidak sah adalah
masalah yang paling sering dihadapi selama penerimaan dan pengeluaran, diikuti oleh
informasi detail pengiriman uang yang hilang. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk
memprioritaskan kegiatan peningkatan efisiensi (dan pengurangan biaya yang dihasilkan).
2-5. Sistem Gagasan Karyawan
Dalam sistem gagasan atau ide dari karyawan, hanya ada sejumlah kecil konsep untuk
pengurangan biaya yang sangat besar, tetapi kemungkinan akan ada pengurangan biaya yang
kecil-kecil dalam jumlah yang tidak terbatas. Cara terbaik untuk mendapatkan pengurangan
biaya yang kecil-kecil ini adalah dengan membuat sistem pengumpulan ide karyawan di mana
perusahaan secara aktif mengumpulkan ide dari karyawannya. Bukan hal yang aneh jika sebuah
perusahaan mengumpulkan beberapa lusin ide per tahun dari setiap karyawan dan menerapkan
sebagian besar dari saran tersebut.
Perusahaan ini menerapkan sistem ide atau gagasan karyawan untuk mendapatkan ide atau
saran untuk perbaikan proses atau produk yang lebih baik. Cara terbaik adalah proses
persetujuan yang panjang yang membutuhkan lebih banyak waktu, uang, dan dokumen, harus
dihindari. Pendekatan yang benar adalah dengan mengakui penerimaan ide dalam satu hari dan
membuat keputusan untuk dijalanakan atau tidak hanya dalam beberapa hari tambahan.
Kekhawatiran dengan sistem gagasan/ide karyawan adalah bahwa mereka sangat sulit
untuk direncanakan; seseorang tidak dapat menghitung dengan tepat di mana atau kapan
pengurangan biaya akan dilakukan, atau jumlah penghematan. Namun, jika ide dihasilkan dan
diterapkan dalam jumlah besar, perusahaan umumnya dapat memperkirakan jumlah saving
yang mungkin dihasilkan, berdasarkan hasil historis. Di perusahaan dengan lebih sedikit
karyawan, perencanaan pengurangan biaya akan lebih tidak akurat.
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2-6. Data-data Kesalahan
Setiap kesalahan yang mengakibatkan proses produk dan luarannya atau dokumen yang
dibuang atau dikerjakan ulang menumpuk biaya. Perusahaan dapat membuat sistem pelacakan
informasi untuk mengumpulkan informasi kesalahan yang pernag terjadi, yang kemudian
diringkas menjadi sebuah laporan. Laporan tersebut mencatat jumlah insiden peristiwa
kesalahan selama periode pengukuran. Itu juga mencatat keseluruhan yang hilang dari setiap
item. Jadi berdasarkan kuantifikasi data yang dibuang (NG) dan reworks, kita mengetahui
kenaikan biaya, maka perusahaan selalu menekankan bahwa perlu untuk mengurangi skrap
(NG) dan rework. Jika sebuah item dikerjakan ulang, maka biaya tenaga kerja pengerjaan ulang
tersebut diimbangi dengan keseluruhan yang hilang untuk menghasilkan tingkat luaran yang
berkurang. Selanjutnya, dari laporan tersebut menunjukkan waktu dan biaya tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk pengerjaan ulang, dan selanjutnya dapat ditentukan corrective dan
preventive action
2-7. Analisa Biaya Tetap
Umumnya, apakah, untuk membuat keputusan apakah akan mengeluarkan biaya tetap yang
besar (seperti mesin berkapasitas tinggi) untuk mencapai margin yang lebih tinggi melalui
efisiensi produksi yang lebih besar ?. Jawabannya, dalam banyak kasus, tidak. Alasannya
adalah bahwa biaya tetap yang besar meningkatkan titik impas perusahaan yang lebih lama,
sehingga harus menghasilkan lebih banyak penjualan sebelum dapat mulai memperoleh
keuntungan. Ini bisa menjadi skenario berisiko di pasar yang tidak menentu. Masalahnya
bahkan bisa dibalik. Haruskah biaya tetap yang ada dihilangkan dengan imbalan biaya variabel
yang menghasilkan margin yang lebih rendah? Dalam banyak kasus, ya. Adalah sangat
bermanfaat untuk menjadi kurang menguntungkan, sebagai gantinya memiliki perusahaan yang
lebih fleksibel yang dapat memperoleh keuntungan melalui rentang pendapatan dan margin
yang lebih luas. Masalah ini dapat meluas ke berbagai masalah nonproduksi, seperti penyewaan
ruang kantor daripada membeli gedung. Jadi untuk Analisa biaya tetap untuk bisa dihilangkan
atau tidak harus dilakukan.
2-8. Implementasi ISO dan Energi Manajemen Sistem
Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, pada tulisan ini kami juga
mempelajari bagaimana pengaruh implementasi sistem manajemen ISO, manjemen energi serta
penerapan 5 S terhadap peningkatan laba dari perusahaan. Hasil luaran terlihat setelah
diimplementasikan pada tahun 2016, dimana terjadi peningkatan penghematan biaya. Saat ini,
selain menjaga kualitas proses produksi dan produk (output) dengan menjalankan proses
Standard Operation Procedure (SOP) terkait, yang tidak kalah pentingnya dengan implementasi
dari ISO system yaitu, kewajiban akan sertifikat ISO bagi suatu perusahaan yang akan
melakukan bisnis export dari produknya khususnya ke luar negeri menjadi sangat penting,
karena dokumen ini sangat diperlukan saat perusahaan melakukan ekspor dan impor hasil
produksinya.
III. RUANG LINGKUP PENELITIAN
Studi ini fokus pada bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan berdasarkan
pengurangan biaya produksi serta menerapkan metode-metode yang sudah ditentukan dalam
menjalankan proses sesuai dengan SOP setiap harinya oleh karaywan perusahaan, seperti
dijelaskan dalam seksion diatas. Pada dasarnya biaya produksi adalah biaya total dari biaya
bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
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Dalam makalah kami sebelumnya [1] pengurangan biaya produksi pada pabrik Oil Seal
Otomotif, hanya melakukan analisa dalam 3(tiga) kasus saja, dalam studi ini kami sudah
menambahkan dua point yang sangat penting dalam meningkatkan laba perusahaan, sehingga
kita melakukan pengurangan biaya produksi dengan meneliti dalam 5(lima) aspek. Sehingga
Ruang Lingkup tulisan ini meliputi: Retrofit Tubular Lamp (TL) ke light-emitting diode (LED),
Pengurangan Spare part Rem Mesin Pemotong/Pemangkas, Pengurangan Konsumsi Listrik dari
Mesin Pemotong, Retrofit Chiller, serta Pengaruh Penerapan sistem ISO/Management Energi
Sistem.
Untuk keseluruhan pengurangan biaya untuk ke lima aspek diatas, berikut ini sebagai
pembiayaan yang menjadi perhatian kami dalam melakukan analisa pengurangan biaya
produksi, yaitu:
3-1. Biaya Material
Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku. Ini
termasuk biaya pembelian material & pengeluaran yang dikeluarkan untuk membawa material
dari lokasi pemasok ke lokasi pabrik. Contoh biaya yang termasuk dalam biaya material
langsung: Biaya pembelian, Pengangkutan ke dalam, Biaya bongkar muat, dan Transportasi.
Sedangkan Bahan Habis Pakai seperti bahan pengemas tidak termasuk biaya bahan tidak
langsung. Namun, ini termasuk dalam biaya overhead pabrik
Memonitor biaya langsung melalui proses manufaktur adalah cara utama untuk merampingkan
efisiensi dan memangkas biaya. Manajer Keuangan/Akuntansi selalu mengevaluasi bagaimana
bahan-bahan ini dibeli, dirakit, dan operasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan operasi
yang diperlukan untuk mengintegrasikannya ke dalam produk jadi. Hal tersebut diatas di
kumpulkan dan dianalisa setiap minggu, kemudian di informasikan kepada semua pihak yang
terlibat dalam hal penggunaan material tersebut dalam proses
3-2. Biaya Buruh
Biaya tenaga kerja langsung adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang
secara fisik untuk melakukan proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri
kembali dan ditetapkan ke masing-masing produk individu. Biasanya, manajer akuntansi
memisahkan biaya tenaga kerja langsung dari biaya tenaga kerja tidak langsung untuk dapat
menganalisis dan meningkatkan proses produksi. Jika biaya tenaga kerja meningkat karena
kenaikan upah minimum atau adanya renegosiasi serikat pekerja, maka manajer akuntan biaya
mungkin mulai mencari bentuk otomatisasi yang membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk
beroperasi.
Beberapa pekerja di pabrik melakukan tugas-tugas yang terkait langsung dengan proses
produksi. Seorang operator mesin adalah salah satu contoh dari tenaga kerja langsung ini.
Karyawan operator pabrik lainnya dianggap sebagai tenaga kerja tidak langsung karena
pekerjaan mereka tidak langsung terkait dengan pembuatan produk. Teknisi pemeliharaan
peralatan dan penjaga keamanan termasuk dalam kategori ini. Perbedaan ini penting karena
hanya tenaga kerja langsung yang dihitung sebagai bagian dari biaya pembuatan barang.
Tenaga kerja langsung termasuk gaji ditambah pajak penghasilan yang dibayar pemberi
kerja seperti Jaminan Sosial dan pajak untuk biaya kesehatan. Ini juga mencakup tunjangan lain
seperti kompensasi pekerja dan asuransi pengangguran, asuransi kesehatan dan kontribusi
untuk program pensiun atau pensiun.
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3-3. Biaya/overhead pabrik
Overhead manufaktur adalah biaya yang dikeluarkan di pabrik tidak termasuk biaya bahan
langsung & biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead tersebut tidak dapat dengan mudah
dialokasikan langsung ke suatu produk. Itulah alasannya juga dikenal atau disebut sebagai biaya
tidak langsung Manufaktur. Contoh overhead produksi, yaitu: sewa & asuransi pabrik, listrik
& pengeluaran lain yang diperlukan untuk menjalankan pabrik, pelumas & materil bahan habis
pakai seperti bahan pengemas, limbah bekas, perkakas kecil & minyak gemuk, gaji supervisor
pabrik, gaji penjaga gerbang & penyapu, penyusutan mesin, perbaikan & pemeliharaan mesin.
Penghitungan biaya overhead pabrik dan identifikasi biaya overhead pabrik akan
membantu proses produksi berjalan semulus mungkin, yaitu dengan menambahkan semua
biaya tidak langsung untuk menghitung overhead produksi. Sebelum menentukan tarif
overhead, prediksi untuk biaya overhead pabrik selama sebulan harus dilakukan, dan perlu
menetapkan tarif overhead pabrik. Seluruh persentase ini harus diperhatikan overhead setiap
bulannya.
IV. TEKNIK PENURUNAN BIAYA PRODUKSI
Menurut penulis, ada dua cara yang utama untuk meningkatkan laba-rugi dari suatu
perusahaan/manufaktur, yang pertama dengan menaikkan harga jual per unit dan yang kedua
dengan meminimalkan biaya produksi. Yang pertama tampaknya posisi beresiko dan tidak
bijaksana dalam kondisi pasar global yang kompetitif saat ini. Jadi, sebagian besar akan
memilih opsi bisnis untuk yang kedua. Dalam industri manufaktur, total biaya dapat diperiksa
dengan meminimalkan biaya produksi dengan tetap menjaga kualitas produksi atau barang.
Studi ini melakukan investigasi cara-cara untuk mengurangi biaya produksi dalam
meningkatkan keuntungan dengan lima kasus yang ada, yaitu kasus yang paling penting dan
yang dapat memberikan efek yang signifikant saat ini di pabrik (perusahaan), yaitu dengan
meminimalka semua biaya yang diperlukan untuk kelima kasus yang ditinjau, termasuk dengan
pengaruh penerapan sistem ISO dan penerapan energi manjemen sistem di dalam
pabrik/manufaktur.
4-1. Meminimize Suku Cadang Rem Mesin Pemotong.
Penggunaan mesin pemangkas/pemotong di Molding Proses, banyak sekali karena suku
cadang rem untuk menghentikan motor saat beroperasi sangat penting. Jika rem lepas maka
kualitas trimming tidak bagus atau produk menjadi no good product (NG)
Untuk membeli motor baru sebagai pemotong rem, kita harus membeli satu set motor
pemangkas (merek TECO). Berdasarkan data pemakaian rem (Brake) dari mesin trimming,
secara umum selalu terjadi kenaikan arus listrik sekitar 20%, terutama setelah oil seal menipis
setelah digunakan dalam waktu 3 bulan.

Gambar 2.

Trimming Mesin [1]
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Penghematan dari sparepart ini lumayan banyak, dari motor TECO standar untuk mesin
pemotong sekitar S$ 250 (per satu set) tapi kalau hanya membuatnya dengan besi tuang
harganya hanya S$ 50, itu berarti hemat S$ 200 per mesin. Data yang dimiliki oleh perusahaan
ini (Oil Seal Manufacture) ada sekitar 30 buah mesin, dimana jumlah yang beroperasi normal
sebanyak 20 buah mesin per hari (lainnya adalah mesin cadangan). Gambar 2 menunjukkan
perbandingan visual mesin pemangkas kualitas antara sebelum dan sesudah dilakukan
modifikasi rem. Dengan melalukan record pada instrumen diperoleh bahwa saat menggunakan
rem mesin itu. Hasil penghematan yang ditunjukkan dapat dilihat pada Tabel 2.
4-2. Penggantian lampu TL dengan Lampu LED
Lampu fluorescent pernah menjadi solusi pencahayaan yang hemat biaya dan disukai oleh
masyarakat dalam lingkungan. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi selama
beberapa tahun terakhir, pencahayaan LED telah mengubah situasi ini, dimana dengan
penggunaan LED ini untuk daya yang sama akan menyerap arus yang jauh lebih kecil, sehingga
dengan penggunaan minimum arus menjadi keuntungannya yang besar. Lampu LED T8
memiliki sejumlah keunggulan saat dibandingkan dengan lampu TL. Lampu Retrofit LED akan
menghemat biaya karena memberikan pencahayaan yang baik, dan membuatnya terlihat lebih
modern. LED lebih mudah diatur, LED tidak memiliki masalah seperti masa pakainya tidak
terpengaruh oleh dinyalakan atau dimatikan (On-Off) nya. LED menawarkan pencahayaan
terarah yang efektif, memungkinkan cahaya diterangi di tempat yang dibutuhkan, LED hemat
energi jangka panjang dan akan menghasilkan pengembalian modal yang digunakan (ROI)
lebih cepat dari yang diharapkan.
Pada optimasi ini dilakukan penggantian lampu TL menjadi lampu LED sebanyak 200
buah per bulan selama 1 tahun. Jadi total yang kita ganti lampu TL dengan lampu LED sebanyak
2400 buah. Diketahui bahwa penghematan karena lampu LED adalah 14,08 kWh per buah.
Hasil penghematan dengan penggantian lampu TL ke lampu LED sebesar S$ 6720, ini
ditunjukkan pada Tabel 2 di bagian berikut ini.
4-3. Pengurangan Konsumsi Listrik dari mesin pemotong.
Untuk Perusahaan Manufaktur Otomotif pasti memiliki berbagai macam Molding Curing
Machine (MCM) yang menggunakan pemanas untuk menyelesaikan bagian karet. Untuk
perusahaan ini (Oil Seal Manufacturing), digunakan material terbaik untuk insulasi chamber
dengan menggunakan Asbes-Toast yang harganya cukup mahal namun memberikan insolasi
yang sempurna jika menggunakan MCM. Dengan menggunakan isolasi ini didapatkan
pengurangan waktu pemanasan awal sekitar 25%.
Gambar 3 menunjukkan contoh salah satu mesin curing “Pabrik Oil Seal” di perusahaan
yang di teliti, yaitu mesin curing 110 Ton, 2 Round up Table (2RT). Dengan mesin berkapasitas
pressure curing pressure 110 Ton, dibutuhkan 3 buah heater untuk curing material rubber
menjadi unit oil seal. Pada setiap mesin curing, terdapat satu langkah pra-pemanasan
(pemanasan pendahuluan) yang harus dilakukan sebelum proses curing produksi. [1].
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Untuk proses curing (cetakan) pemanasan awal, operator harus menyalakan pemanas untuk
menghangatkan cetakan selama 30 menit. Langkah ini memakan banyak listrik, karena
tingginya daya penggunaan oleh pemanas. Satu pemanas menggunakan 100W sehingga
menggunakan 3 pemanas menjadi 300W, kemudian jika berjalan selama 30 menit untuk proses
pra-pemanasan (tanpa menghasilkan barang) maka hal ini akan menjadi pemborosan konsumsi
listrik.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka analisis dan uji coba dilakukan untuk mengurangi
waktu untuk melakukan pemanasan tersebut. Untuk ini, kami menggunakan tambahan AsbestToast Iolasi. Diperoleh dari perngujian-pengujian, untuk mencapai waktu pemanasan awal
140 derajat Celcius dibutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Jadi jelas bahwa dengan
menggunakan bahan Asbesto sebagai insulasi akan mengurangi pemakaian listrik sekitar 25%
dengan menggunakan insulasi biasa (bakelite atau dan pertinex). Jadi artinya pembayaran
tagihan listrik akan berkurang dengan biaya listrik itu, yang seharusnya kebutuhan listrik
selama pemakaian 30 menit harus dibayar, namun dengan berkurangnya waktu (energi litrik)
untuk pra-pemanasan sebesar 25%, ini sudah pasti akan mengurangi biaya produksi, otomatis
akan meningkatkan profit oleh MCM tersebut.
4-4. Retrofit Chiller
Yang paling memberikan manfaat dalam penambahan profit adalah dengan mengganti atau
melakukan retrofit Chiller, pada kesempatan kali ini kami mengganti 2 unit Screw Water Chiller
400RT dengan satu unit Centrifugal chiller 600 RT. Setelah retrofit saat mengoperasikan chiller
yang baru diperoleh akumulasi saving sebesar S$ 84480, seperti yang ditunjukkan pada Tabel
1 dan Tabel 2.
No

Chiller
Condition

1
2

Old Chiller
New Chiller

Table 1 Profit yang dihasilkan oleh Chiller

Sebelum
(kWh)

Sesudah
(kWh)

105600
70400
Total ( 1 tahun)

Konsumsi
Penguranngan
(kWh)
35200

Profit S$
per
month
7040
84480
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(a) Old Type Chiller

(b) New Chillers.

Gambar 4. Typical Chilller Lama dan Baru

V. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan data yang diperoleh dari penerapan 5 (lima) cara / teknik untuk menekan biaya
seperti tersebut diatas. Perhitungan serta hasil keuntungan sebagai berikut:
Perhitungan biaya penghematan dari Spare Part Mesin Pemotong sebagai berikut:
Penghematan aktual per bulan adalah S$ 900, sehingga didapatkan:
Total Penghematan = 12 * (60) × 900 = S$ 10800.
Hasil penghematan ini terlihat pada Tabel 2. Terlihat dengan menggunakan metode ini
memberikan penghematan biaya sebesar S$ 925 untuk bulan pertama
.
Perhitungan biaya penghematan dari penggantian atau retrofit lampu Tubular (TL) ke LED
ditunjukkan dihitung sebagai berikut:
Penghematan Biaya Lampu = Selisih Watt TL dengan LED × Jumlah lampu di Pabrik × jam
berjalan per jam / hari × jam berjalan per bulan × faktor koreksi.
Penghematan aktual karena LED adalah 14,08 kWh per buah per bulan. Total LED adalah
2400 pcs. Dari stand LED saja dapat diketahui bahwa biaya penghematan adalah S$ 560 per
200 buah per bulan. Jadi kami menemukan penghematan total S$ 6720. Hasil Penghematan
untuk Penggantian TL ke LED. Menyediakan S$ 560 / bulan seperti terlihat pada Tabel 1.
Terlihat konsumsi listrik sekitar 2.800 kilowatt per bulan, dan pemakaian listrik menurun.
Perhitungan mesin cetak antara Sebelum Isolasi tambahan dan setelah isolasi tambahan
diperoleh hasil sebagai berikut:
Penghematan energi sebenarnya adalah 565 kWh atau setara dengan biaya penghematan S $
113 per bulan sebanyak 5 unit. Jadi total akumulasi Tabungan 1 tahun adalah S$ 6780.
Perhitungan untuk retrofitted chiller, penghematan total energi 3510 kWh, dan memberikan
penghematan biaya sebesar S$ 35200 untuk satu mesin, sehingga didapatkan biaya
penghematan sebesar S $ 7040 per bulan. Jadi didaptka total kenaikan keuntungan sebesar S$
84480.
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Berdasarkan 4 (empat) item yang diteliti dan efek dari penggguan sistem yang sudah
bersertifikat ISO, serta menerapkan energi manajemen sistem secara konsisten, diperoleh
bahwa Total saving/peningkatan laba selama 1 tahun S$ 169380. Semua rangkuman dari
perhitungan untuk 4 aspek objek di atas dapat dilihat pada tabel 2, yaitu total pendapatan
(saving) rata-rata laba per bulan dan tahun. Terlihat bahwa retrofit chiller memberikan
penghematan biaya yang paling besar.
Tabel 2. Rata-rata profit bulanan dan tahunan (selama 2018)

No

Items

Actual
Savinng
(kWh)

Actual
Savinng
(S$)

Total
(kWh/year)

1
2

Biaya Repair BTM
Penggantian TL ke
LED
Heat Isolasi
Penggantian Chiller

14.0

6000
2.25

450

565
3510
TOTAL

113
3510

1356
84240

3
4

Total
Akumulasi
Saving
(S$/Year)
71400
6720
6780
84480
169380

Gambar 5. Besar penghematan yang diperoleh.

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa penghematan biaya akibat perkuatan chiller
memberikan hasil penghematan yang tinggi. Mengacu pada biaya investasi untuk kedua chiller
dapat dihitung bahwa payback period untuk chiller saja adalah:
Total Investasi Chiller adalah S$ 50.000, sedangkan Total Biaya Penghematan: S$ 84440, jadi
payback period sekitar 16 bulan. Perhitungan sudah termasuk nilai bunga investasi. Hasil
penghematan dari item yang bersangkutan dan total penghematan digambarkan pada Gambar
5.
Gambar 6. memperlihatkan perbandingan nilai kWh setelah melakukan program
penurunan biaya produksi dan menerapkan Sistem ISO sebagaimana telah disebutkan pada
Bagian 2. Terlihat bahwa konsumsi listrik tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan
tagihan tahun 2014. Hal ini dapat diamati bahwa rata-rata penurunan kWh setelah diterapkan
dan dilaksanakan teknik pengurangan biaya produksi sebesar 100868,92 kWh. Hal ini
disebabkan implementasi dan optimalisasi biaya produksi dengan menggunakan pertimbangan
atau teknik komponen di atas.
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Gambar

6. Perbandingan kWh thn 2014 dengan thn 2017.

Value of Saving Cost 2017 and 2018
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

1

2

3

4

5

Saving 2017 (IDR)

6

7

8

9

10

11

12

Saving 2018 (IDR)

Gambar 7. Penghematan Setelah

Retrofit Chiller

Gambar 7 menunjukkan biaya penghematan per bulan sebelum dan sesudah melakukan
retrofit Chiller. Gambar 8 menunjukkan perbandingan tagihan biaya listrik tahun 2014, 2017
dan 2018. Terlihat bahwa tagihan listrik berkurang, hal ini dikarenakan penerapan teknik
pengurangan biaya produksi, dan dilanjutkan dengan perkuatan chiller serta penerapan ISO
manajemen dan manajemen energi
Gambar 8 menunjukkan perbandingan tagihan listrik sebelum program penghematan biaya
produksi dilaksanakan (2014), setelah program penghematan biaya produksi dilaksanakan
(2017) termasuk dengan adanya retrofit dari chiller dilakukan (2018). Terlihat bahwa nilai
tagihan dari PLN mengalami penurunan sebesar 7,4% untuk tahun 2017 dan 17,02% untuk
tahun 2018. Di mana nilai masing-masing tagihan 3 tahun yang bersangkutan pada penelitian
ini ditunjukkan pada Tabel 3.
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Gambar 8. Perbandingan Biaya Listrik sebelum dan sesudah implementasi Program.

Table 3. Tagihan Listrik tahun 2014, 2017 dan 2018
Bulan

Bill 2014 (IDR)

Bill 2017(IDR)

Bill 2018(IDR)

Jan

221260000

2031166800

1805633600

Feb

236780000

2173640400

1935380800

Mar

212160000

1990909440

1806118880

Apr

235180000

2230917480

2045934960

May

199600000

1934124000

1807148000

Jun

240560000

2208340800

1966981600

Jul

226440000

2078719200

1849938400

Aug

222200000

2039796000

1813492000

Sep

228080000

2093774400

1862648800

Oct

190520000

1748973600

1538647200

Nov

199600000

1832328000

1620556000

Dec

221260000

2031166800

1801633600

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Teknik atau metode pengurangan biaya produksi yang diterapkan dalam studi ini untuk
perusahaan manufaktur oil seal otomotif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:
mengurangi pemakaian listrik untuk Molding Curing Machine (MCM), mengganti lampu TL
menjadi lampu LED, mengganti spare-part mesin Trimming, dan melaksanakan retrofit dari
chiller telah diriset, serta dianalisa, dimana hasilnya ditunjukan dalam tulisan ini.
Biaya penghematan dari Spare part Mesin Pemotong/Pemangkas yang aktual bulan
pertama adalah S $ 925, jadi didapatkan total akumulasi S$ 71400 pertahun.
Penghematan biaya dari penggunaan lampu LED per bulan adalah S$ 560, sehingga
didapatkan total penghematan S$ 6720 per tahun. Biaya penghematan dari Insulating Heat per
bulan adalah S$ 113, dan totalnya S$ 6780 per tahun, biaya penghematan dari pemasangan
chiller adalah S$ 3150 per bulan. Sehingga, total kenaikan profitnya sebanyak S$ 84480, dan
perusahaan mendapat payback period retrofit dari Chiller tersebut selama 16 bulan.
Didapatkan bahwa total penghematan selama 1 tahun sebesar S$ 169,830. Jadi akhirnya
Perusahaan mendapatkan total keuntungan dengan menerapkan pengurangan biaya produksi
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akan menghemat biaya sebesar S$ 106,762,5 per bulan. Sebagai perbandingan nilai
penghematan pada dua tahun terakhir (2017) dari penghematan biaya yang hanya berkisar S$
9856 per bulan atau S$ 118,272 per tahun hal ini dikarenakan konsumsi listrik dari Chiller [1]
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keuntungan
diperlukan langkah-langkah berikut dan harus dilaksanakan dengan konsisten yaitu:
Pengurangan penggunaan listrik pada aplikasi mesin cetak (MCM), Menggunakan penerangan
dengan luminasi tinggi dengan kapasitas watt rendah (LED), Melakukan perawatan semua
instrumen atau perangkat dan mesin sesuai jadwal, mengganti instrumen yang conventional ke
sistem perangkat pintar, dan gunakan listrik dengan bijak atau seperlunya saja.
Metode ini serta hasil dalam study ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pabrik
lain dalam Group Perusahaan. Dapat disimpulkan pula bahwa penerapan 5S, begitu pula dengan
sistem ISO dan Energi Management Sistem, akan memberikan keuntungan lebih bagi
perusahaan.
Penelitian selanjutnya dalam hal untuk meningkatkan profit akan dikaji dan diusulkan
untuk menggunakan Smart Instrument/perangkat pada industri ini yaitu dengan menerapkan
otomasi, yaitu dengan menggunakan perangkat Artificial Inteligent (AI), Human Machine
Interface (HMI) dan Internet of Thing (IoT) untuk memantau dan menganalisis keluaran dan
memonitor proses produksi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perilaku bias investor terhadap
keputusan investasi di Bursa effek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada investor individu di Bursa Efek
Indonesia dengan sampel yang diperoleh sebanyak 200 responden di Jabodetabek. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif
Pengujian hipotesis pengaruh langsung menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least
Square (PLS), dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan nilai t-statistik . Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang pengaruh perilaku bias investasi terhadap pengambilan keputusan investasi
yaitu Overconfidence bias, Representativeness bias, Loss aversion bias dalam melakukan perdagangan saham,
investor secara emosional membuat keputusan berdasarkan informasi yang baru diterima.
Kata kunci : Bias perilaku, keputusan investasi
ABSTRACT
The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the influence of investor bias behavior on
investment decisions in the Indonesia Effect Exchange. This research was conducted on individual investors in the
Indonesia Stock Exchange with a sample of 200 respondents in Jabodetabek. The sampling technique used was
purposive sampling. The data analysis method used is the quantitative method. Testing the direct effect hypothesis
using Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS), is done by looking at the probability
value and the t-statistic value. The results of this study are expected to provide an overview of the effect of
investment bias behavior on investment decision making, namely Overconfidence bias, Representativeness bias,
Loss aversion bias in stock trading, emotional investors make decisions based on newly received information.
Keywords: Behavioral bias, investment decisions.

I.

PENDAHULUAN
Faktor psikologi sangat menentukan investasi , bahkan banyak pihak menyatakan bahwa
faktor psikologi investasi mempunyai peran paling banyak dalam berinvestasi dan
mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Faktor-faktor psikologis juga turut membentuk perilaku
keuangan investor dalam melakukan transaksi jual beli saham di bursa yang memicu terjadinya
bias perilaku. Kim dan Nofsinger (2008) mengungkapkan bahwa perbedaan perilaku seseorang
sering dikaitkan dengan kondisi demografis, perbedaan budaya, pengalaman hidup dan
pendidikan. Bahkan menurut Wolosin et al. (1973) bias perilaku orang-orang di Asia umumnya
lebih tinggi dibandingkan bias perilaku orang-orang di Amerika. Prosad et al. (2015) meneliti
bias perilaku di investor di India meliputi overconfidence, excessive optimism, herding dan
disposition effect. Hasil menunjukkan bahwa perilaku bias dipengaruhi oleh usia, profesi dan
frekuensi perdagangan. Perilaku overconfidence menjadi perilaku bias yang paling banyak
dimiliki oleh investor India, dilanjutkan dengan optimism, herding dan disposition effect.
Meskipun telah banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa bias perilaku orang-orang Asia
umumnya lebih tinggi dibandingkan di benua Amerika maupun Eropa, masih sedikit penelitian
yang secara spesifik mengungkapkan jenis bias perilaku yang terjadi pada masyarakat Asia
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terutama Indonesia. Teori keuangan keperilakuan (behavioral finance theory) banyak
membahas tentang perilaku investor yang tidak rasional (behavioral bias). Menurut Kim dan
Nofsinger (2008) keuangan keperilakuan adalah studi tentang kesalahan kognisi dan emosi
dalam pengambilan keputusan keuangan yang dapat menyebabkan keputusan investasi investor
menjadi buruk. Sedangkan Olsen (1998) mengungkapkan bahwa keuangan keperilakuan
berusaha memprediksi pasar keuangan yang berfokus pada penerapan prinsip psikologi dan
ekonomi sebagai pengembangan dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Teori yang
erat kaitannya dengan ilmu ekonomi modern ini telah berkembang pesat melalui berbagai
penelitian berkaitan dengan teori-teori psikologi kognisi dengan menggunakan beberapa asumsi
yang berkaitan dengan rasionalitas. Dalam teori keuangan keperilakuan data keuangan dan
aspek pasar diasumsikan mempengaruhi pilihan keputusan investor untuk berinvestasi, yang
nantinya akan mempengaruhi kinerja investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmood et al.
(2016) mengungkapkan herding dan heuristik berpengaruh positif terhadap 3 kinerja investasi.
Sedangkan sikap terhadap risiko (prospect) berpengaruh negatif terhadap kinerja investasi.
Fama (1970) menyatakan bahwa investor akan menggunakan semua informasi yang tersedia,
yang merupakan komoditas bebas biaya. Investor dianggap selalu termotivasi untuk
memaksimalkan return dengan sikap mengindari risiko (risk averse) dalam pengambilan
keputusan investasi. Dengan demikian, akan tercipta pasar saham yang benar-benar efisien
dimana semua keputusan diambil berdasarkan keputusan yang rasional, tidak ada ruang untuk
keputusan yang tidak rasional dan tidak ada penyimpangan yang ditemukan di pasar saham.
Menurut Grossman dan Stiglitz (1980) investor rasional akan memilih untuk terlibat dalam
investasi jika return yang diharapkan dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan.
Sebaliknya, individu yang membuat keputusan yang tidak rasional akan mengalami hasil yang
buruk. Hal ini yang menyebabkan pasar tidak efisien. Pasar yang tidak efisien ini juga dapat
dijelaskan dengan teori prospek. Teori prospek yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky
(1979) menyatakan berbagai keadaan pemikiran yang dapat mempengaruhi proses pengambilan
keputusan investor, antara lain adanya bias perilaku investor yang mengacu pada keberadaan
teori prospek. Teori ini menghasilkan dua fungsi, yaitu fungsi nilai dan fungsi bobot. Fungsi
nilai terdiri atas nilai keuntungan (gains) dan kerugian (losses), sedangkan fungsi bobot
didasarkan oleh probabilitas bobot keputusan (weight decision). Secara normal fungsi nilai
yang berbentuk cembung (concave) menunjukkan keuntungan, sedangkan kerugian berbentuk
cekung (convex). Selanjutnya, bentuk nilai yang menunjukkan kerugian akan lebih curam
daripada yang menunjukkan keuntungan dikarenakan realisasi keuntungan lebih 4 disukai dari
pada kerugian.
Perspektif ilmu keuangan modern mempunyai pandangan cukup menarik mengenai
bounded rationality (keterbatasan berpikir) dalam berinvestasi. Investor memiliki
kecenderungan untuk mencari kepuasan atau kebanggaan dalam bertindak (Olsen, 1998).
Menurut Elster (1999) dan Hirshleifer (2001) dalam memperoleh informasi, investor dianggap
memiliki keterbatasan dalam prosesnya karena terdapat kendala kognisi (Tversky dan
Kahneman, 1982) yang cenderung bertindak heuristik dalam pengambilan keputusan. Di
samping itu, investor diasumsikan memahami risiko, sehingga tidak semua investor bersikap
menghindari risiko (Slovic et al., 2004).. Menurut Shefrin (1998) keuangan keperilakuan sangat
penting bagi para praktisi atau pelaku pasar untuk mengurangi kesalahan. Praktisi dan pelaku
pasar akan diberikan sinyal-sinyal kewaspadaan atau diingatkan agar tidak mengulangi kembali
kesalahan-kesalahan yang sama. Odean (1998) mengembangkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Shefrin dan Statman (1985) yang menghasilkan rumusan tentang efek disposisi
yang sering digunakan oleh para penelitian lain mengenai efek disposisi.
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Perilaku investor yang tidak tepat dan tidak mampu dalam memilih dan menentukan keputusan
investasi ini dipengaruhi oleh banyak factor sehingga terlihat adanya kecenderungan terhadap
perilaku investor yang tidak rasional atau disebut dengan bias perilaku (behavioral biases)
dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Shefrin (2007) aspek-aspek yang dapat turut
serta dalam pengambilan keputusan yaitu bias, heuristics dan framing effect. Sedangkan
menurut Kengatharan dan Kengatharan (2014) perilaku bias investor dan calon investor yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain adalah herding, heuristics, dan sikap
investor terhadap risiko (prospect). Bias perilaku dapat diartikan sebagai ketidaktepatan dan
ketidakmampuan investor untuk bersikap rasional dalam proses memilih keputusan investasi
yang menyebabkan keuntungan tidak maksimal dan bahkan hilangnya kesempatan untuk
memperoleh pengembalian yang diharapkan dari investasinya. Selain itu bias perilaku juga
menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Dalam teori psikologis, kebutuhan dasar akan selalu
mendorong seseorang dalam bersikap dan menentukan keputusan. Kebutuhan dasar tersebut
terbentuk dari pengaruh lingkungan di mana seseorang berada atau bertempat tinggal.
Beberapa penelitian tentang perilaku bias di Indonesia antara lain Sitinjak dan Ghozali
(2012) meneliti perilaku investor menemukan bahwa sejalan dengan teori prospek dan efek
disposisi bahwa investor akan cenderung menjual saham yang untung dengan segera dan
menahan saham yang rugi dalam waktu yang lama dan ada pengaruh interaksi antara efek
disposisi, tingkat risiko dan tingkat keyakinan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Gozalie dan Njo (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku heuristik dan
herding terhadap investor properti di Surabaya. Hasil menunjukkan bahwa perilaku bias
heuristik (anchoring, gambler’s fallacy, representativeness, dan availability) berpengaruh
signifikan terhadap keputusan investasi. Sedangkan overconfidence dan herding tidak
signifikan pengaruhnya terhadap keputusan investasi. Selain itu, Seto (2017) mengidentifikasi
bias kognisi dan emosi yang dimilki oleh investor di Kota Palembang. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa sikap-sikap bias perilaku yang signifikan dimilki oleh investor di Kota
Palembang (lebih dari 50%) yakni overconfidence biases, representative biases, dan loss
aversion biases. Sedangkan cognitive dissonance biases, illusion of control biases, regret
aversion biases dan mental accounting biases tidak signifikan dimiliki oleh investor di Kota
Palembang. Sangat penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis bias perilaku keuangan guna
mengetahui faktor penyebab terjadinya bias perilaku dan pengaruhnya terhadap keputusan
investasi dan tingkat transaksi perdagangan saham, sekaligus mencari solusi penyelesaiannya
agar tercipta pasar modal yang efisien yang terbebas dari kesalahan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut yang meneliti bias perilaku investor di Indonesia, karena bias
perilaku investor akan membentuk pilihan individu terhadap keputusan investasi portofolio di
bursa effek Indonesia. Sehingga Judul “Penelitian ini adalah Pengaruh perilaku bias terhadap
pengambilan keputusan investasi” Dengan mengambil varibel dalam penelitian ini adalah
Overconfidence bias, Representativeness bias . dan Loss aversion bias.Sedangkan penelitian
bertujuan menguji pengaruh perilaku bias investor individu terhadap keputusan investasi saham
di pasar modal.
II. Metode Penelitian
2.1. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investor pernah melakukan transaksi
saham yang berlokasi di Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi)
penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive
sampling. Sampel yang diambil peneliti adalah investor yang pernah melakukan trading saham
minimal dua kali transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).Ukuran sampel sebanyak 200 sampel
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dan kuesioner akan disebar secara online yang dibuat menggunakan Google Form. Penyebaran
kuesioner dilakukan selama satu bulan, dari awal November 2019 sampai akhir Desember 2019.
2.2. Operasionalisasi variabel dan instrument
Penelitian ini menggunakan kuesioner akan disebar secara online denga menggunakan
Google Form. Kuesioner ini diisi oleh investor yang melakukan trading saham minimal 2 kali
dan berada di wilayah Jabodetabek. skala likert terdapat lima kategori untuk mengukur
pendapat investor yang terdiri dari sangat tidak setuju yang merupakan poin 1 sehingga sangat
setuju yang merupakan poin 5.
III. ANALISIS DATA
Penelitian ini menggunakan structural equation model partial least square ( SEM-PLS) dan
menggunakan perangkat lunak SmartPLS v.3.2.8. Dalam model pengukuran atau outer model,
terdapat pengujian validitas dan reliabilitas. Dan dalam model struktural atau inner model
terdapat beberapa pengujian, yaitu:
1. Uji Pengukuran Q-Square (Q2)
Nilai Q2 dihasilkan melalui prosedur blindfolding. Blindfolding hanya dapat digunakan
pada variabel yang sudah dipengaruhi oleh model pengukuran reflektif. Variabel dapat
memprediksi model dengan baik jika nilai Q2 kecil dari 0, maka konstruk variabel bersifat tidak
relavan. Jika Q2 lebih kecil dari 0,02 maka konstruk variabel bersifat tidak berarti. Jika Q2 =
0,02, maka konstruk variabel bersifat lemah. Jika Q2 = 0,15, maka konstruk variabel bersifat
sedang. Dan jika Q2 = 0,35, maka konstruk variabel bersifat kuat. (Sarstedt et al, 2017).
2. Uji effect size (f2)
Nilai f2 digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen memiliki efek dalam
model struktural. Menurut Sarstedt et al (2017), besar dari f2 dapat menentukan efek dari
variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai f2 < 0,02 dikatakan mempunyai efek
yang tidak berarti. Nilai f2 = 0,02 dikatakan mempunyai efek yang lemah. Nilai f2 < 0,15
dikatakan mempunyai efek sedang. Dan jika f2 = 0,25 dikatakan mempunyai efek yang kuat.
3. Uji Path Coefficients
Nilai path coefficients dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel pada
penelitian ini dan tingkat signifikasi dalam pengujian hipotesis. Nilai path coefficients berkisar
antara -1 sampai +1, dimana +1 menyatakan bahwa variabel penelitian memiliki hubungan yang
positif sedangkan nilai -1 menyatakan hubungan yang negatif (Sarstedt et al, 2017).
3.1. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dapat dilihat melalu nilai T-Statistics dan P-Value yang diuji melalui
bootsrapping dan dapat dilihat pada path coefficient. Jika nilai T-Statistics suatu variabel
lebih besar dari 1,96 dan P-Value sebesar 0,05. Maka hipotesis penelitian tidak ditolak. Dan
jika T-Statistics suatu variabel lebih kecil dari 1,96 dan P-Value lebih besar dari 0,05 maka
hipotesis ditolak. Terdapat dua hipotesis penelitian, yaitu:
Pengujian overconfidence bias.
H0 : β = 0 (Overconfidence bias tidak memiliki pengaruh signifikan dan
positif
terhadap pengambilan keputusan investasi)
H1 : β ≠ 0 (Overconfidence bias memiliki pengaruh signifikan dan positif
terhadap pengambilan keputusan investasi)
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H1 ditolak jika memiliki T-Statistics < 1,96 dan P-Value > 0,05.
Pengujian representativeness bias.
H0 : β = 0 (Representativeness bias tidak memiliki pengaruh signifikan
positif terhadap pengambilan keputusan investasi)
H2
: β ≠ 0 (Representativeness bias memiliki pengaruh signifikan dan
positif
terhadap pengambilan keputusan investasi)
H2 ditolak jika memiliki T-Statistics < 1,96 dan P-Value > 0,05.
Pengujian loss aversion bias.
H0
: β = 0 (Loss aversion bias tidak memiliki pengaruh signifikan
positif terhadap pengambilan keputusan investasi)
H3
: β ≠ 0 (Loss aversion bias memiliki pengaruh signifikan dan
positif terhadap pengambilan keputusan investasi)
H3 ditolak jika memiliki T-Statistics < 1,96 dan P-Value > 0,05.
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Analisis Outer Model
Hasil Analisis Inner Model
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk mewakili jalur struktural terhadap
konstruk. Dalam pengujian inner model terdapat uji R-square, Q-square, f-squre, dan path
coefficient.
Variabel Endogen

Tabel 1.8
Nilai R-square

Nilai R-square

Pengambilan Keputusan Investasi (Y)

0.763

Sumber: Hasil olahan data, smartPLS v. 3.2.8

Berdasarkan tabel atas, R2 untuk pengambilan keputusan investasi sebesar 0,763 memiliki
arti bahwa presentase besarnya pengambilan keputusan investasi yang dapat dijelaskan oleh
overconfidence bias , representativeness bias, dan loss aversion bias adalah sebesar 76,3%.

Variabel Endogen

Tabel 1.9
Nilai Q-square

Nilai Q-square

Pengambilan Keputusan Investasi (Y)

0.447

Sumber: Hasil olahan data, smartPLS v. 3.2.8

Berdasarkan tabel diatas, Q2 untuk pengambilan keputusan investasi sebesar 0,447
memiliki arti bahwa nilai Q2 lebih dari 0,15 memiliki nilai predictive relevance dengan tingkat
yang kuat.
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Tabel 1.10
Nilai F-Square

Variabel

Pengambilan Keputusan Investasi

Overconfidence Bias

0.066

Representativeness Bias

0.376

Loss Aversion Bias

0.128

Sumber: Hasil olahan data, smartPLS v. 3.2.8

Berdasarkan Tabel diatas, variabel overconfidence bias memiliki efek perubahan yang
lemah sebesar 0,066, variabel representativeness bias memiliki efek perubahan yang kuat
sebesar 0,376, dan variabel loss aversion bias memiliki efek perubahan yang lemah sebesar
0,128 terhadap pengambilan keputusan investasi.
Gambar 4.9 Hasil Output Bootstrapping

Sumber: Hasil olahan data, smartPLS v. 3.2.8
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Tabel 1.10
Hasil Path Coefficient
Standard
Sample
T Statistics
Deviation
Mean (M)
(|O/STDEV|)
(STDEV)

Indikator

Original
Sample (O)

X1 -> Y

0.218

0.216

0.075

2.899

0.004

X2 -> Y

0.427

0.430

0.089

4.780

0.000

X3 -> Y

0.324

0.324

0.099

3.268

0.001

P Values

Sumber: Hasil olahan data, smartPLS v. 3.2.8

Berdasarkan tabel diatas hasil path coefficient, variabel overconfidence bias memiliki
pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi dengan nilai sebesar 0,218, variabel
representativeness bias memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi
dengan nilai sebesar 0,427, sedangkan variabel loss aversion bias memiliki pengaruh positif
terhadap pengambilan keputusan investasi dengan nilai sebesar 0,324.
4.2. Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis ini untuk mengetahui apakah hipotesis dari penelitian yang dilakukan
peneliti diterima atau ditolak. Maka hal tersebut dapat dilihat melalui nilai t-statistics dengan
batas minimum sebesar 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dapat
diterima.
Tabel 1.11
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel

T-Statistics

P-Values

Overconfidence bias (OB)
terhadap pengambilan
keputusan investasi(Y)

2.899

0.004

Representativeness bias
(RB) terhadap
pengambilan keputusan
investasi (Y)

4.780

0.000

Loss aversion bias (LAB)
terhadap pengambilan
keputusan investasi (Y)

3.268

0.001

Sumber: hasil pengolahan data SmartPLS v.3.2.8

71

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat apakah tiap hipotesis diterima atau ditolak:
a. Berdasarkan pengujian variabel overconfidence bias (OB) terhadap pengambilan
keputusan investasi (Y), nilai T-Statisctic sebesar 2,899 lebih besar dari 1,96 sedangkan PValue sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sehingga pada pengujian variabel ini H0 ditolak.
b. Berdasarkan pengujian variabel representativeness bias (RB) terhadap pengambilan
keputusan investasi (Y), nilai T-Statisctic sebesar 4,780 lebih besar dari 1,96 sedangkan PValue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga pada pengujian variabel ini H0 ditolak.
c. Berdasarkan pengujian variabel loss aversion bias (LAB) terhadap pengambilan
keputusan investasi (Y), nilai T-Statisctic sebesar 3,268 lebih besar dari 1,96 sedangkan PValue sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga pada pengujian variabel ini H0 ditolak.
V. PEMBAHASAN
Pada bagian pembahasan ini, peneliti merumuskan hasil penelitian yang sudah dilakukan
dan membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya.
Overconfidence bias merupakan variabel pertama dalam peneltian ini. Berdasarkan teori,
overconfidence bias merupakan sikap terlalu percaya diri berkaitan dengan seberapa besar
prasangka atau perasaan tentang seberapa baik seseorang mengerti kemampuan mereka dan
batas pengetahuan mereka sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, overconfidence
bias mempunyai nilai T-Statistics sebesar 2,899 dan P-Values sebesar 0,004. Hasil ini
menunjukkan bahwa overconfidence bias berpengaruh signifikan dan positif terhadap
pengambilan keputusan investasi di Jabodetabek. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jannah
& Ady (2017) bahwa overconfidence bias memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap
pengambilan keputusan investasi.
Variabel kedua dalam penelitian ini adalah representativeness bias. Representativeness
bias merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran stereotip atau analogi, dan akan
menyebabkan investor membuat keputusan keuangan yang keliru, yaitu keputusan yang yaitu
keuangan tidak meningkatkan perolehan imbal hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, representativeness bias memiliki nilai T-Statistics sebesar 4,780 dan P-Values
sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa representativeness bias berpengaruh signifikan
dan positif terhadap pengambilan keputusan investasi di Jabodetabek. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2018) bahwa representativeness
bias berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi.
Variabel ketiga yaitu loss aversion bias. Loss Aversion Bias mengacu pada perbedaan
tingkat mental yang dimiliki seseorang yang disebabkan kehilangan atau keuntungan dengan
ukuran yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, loss aversion bias mempunyai
nilai T-Statistics sebesar 3,268 dan P-Values sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa loss
aversion bias berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi di
Jabodetabek. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charissa
(2018) bahwa loss aversion bias berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan
keputusan investasi.
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan di bahas pada bab IV, peneliti mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
3. Overconfidence Bias merupakan pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan
keputusan investasi di Jabodetabek.
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4. Representativeness Biasmerupakan pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan
keputusan investasi di Jabodetabek.
5. Loss aversion Bias merupakan pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan
keputusan investasi di Jabodetabek.
6.2. Saran
a. Disarankan untuk penelitian selanjutnya peneliti menggunakan dan atau menambahkan
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi investor dalam melakukan investasi. variabelvariabel tersebut seperti illusion of control, anchoring bias, availability bias serta menggunakan
faktor sosiodemografi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
b. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah waktu penyebaran kuesioner
serta menambah jumlah responden, sehingga populasi investor dapat lebih representative serta
mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan memperkuat hasil penelitian.
c. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup responden karna
banyak nya investor yang melakukan transaksi di Jabodetabek.
Disarankan untuk investor untuk dapat memperhatikan overconfidence bias, representativeness
bias, dan loss aversion bias dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini dapat
mengakhibatkan kerugian kepada investor jika melakukan investasi tanpa melakukan beberapa
pertimbangan dan memperhatikan informasi terkait dengan emiten yang akan dibeli atau
dijual.
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ABSTRAK
Tulisan ini membahas pertanyaan mendasar tentang bagaimana implikasi aliran positivisme terhadap ilmu. Dalam
menjawab masalah tersebut, penelitian doktrinal digunakan untuk mengkaji makna hukum, bagaimana hukum
ditemukan dan nilai yang harus diperhatikan oleh hukum. Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa
aliran pisitivisme hukum mengajarkan penganutnya bahwa ilmu hukum sebagai “suatu pemahaman normologis
tentang makna hukum positif. Hukum harus dipisah-lepaskan dengan persoalan moral Sehingga pengembangan
ilmu hukum dilakukan dengan mempelajari, meneliti dan mengajarkan berbagai hukum positif,yang pada
akhirnya pengembangan ilmu hukum lebih kearah ‘ilmu hukum dogmatik’.
Kata Kunci: Positivisme, Implikasi, Ilmu Hukum
ABSTRACT
This paper discusses fundamental questions about the implications of positivism for science. In answering this
problem, doctrinal research is used to examine the meaning of law, how law is discovered and the values that must
be considered by law. The research that has been done concludes that the flow of legal pisitivism teaches its
adherents that legal science is “a normological understanding of the meaning of positive law. Law must be
separated from moral issues so that the development of legal science is carried out by studying, researching and
teaching various positive laws, "which in the end the development of legal science is more towards" dogmatic law
science ".
Keywords: Positivism, Implications, Law

I. PENDAHULUAN
Ragam masalah yang dihadapi manusia dari dahulu sampai sekarang berhasil dilalui
dengan “baik” berkat berbagai sumber pengetahuan yang dikembangkan. meliputi filsafat,
ilmu, agama dan indrawi. Filsafat merupakan sumber pengetahuan yang dapat diandalkan oleh
manusia dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Erlyn Indarti menegaskan, salah satu
landasan berfikir baru yang belum banyak digagas adalah di bidang filsafat, utamanya filsafat
hukum (Erlyn Indarti, 2010). Filsafat hukum dengan ragam alirannya merupakan salah satu
landasan berfikir yang dikembangkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum.
Aliran filsafat hukum, pada dasarnya adalah belief dasar atau worldview (Erlyn Indarti, 2010)
yang menuntun si penganut dan menawarkan cara bagaimana suatu persoalan hukum dilihat,
dipahami dan dijawab. Varian aliran filsafat hukum tersebut meliputi aliran hukum kodrat,
positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sosiological jurisprudence, realisme
hukum dan lain sebagainya.
Paul Scholten mengatakan kendati hukum sudah tersedia, ia tetap masih harus ditemukan
(Het recht is er, doch het moet worden gevonden) (Shidarta, 2013). Daya kerja aliran filsafat
hukum yaitu membantu pemeluknya dalam menemukan hukumnya terhadap tiap-tiap peristiwa
hukum yang ada. Aliran filsafat hukum memberikan panduan dalam menemukan hukum
melalui ajaran tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Seluruh aliran, dibangun atas
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ketiga fondasi tersebut sebagai landasannya dengan tujuan memastikan setiap permasalahan
hukum dapat diketahui penyelesaiannya.
Telah dikemukakan diatas, terdapat ragam aliran filsafat hukum dan salah satu yang
mendominasi adalah aliran positivisme hukum. Sebagai aliran, positivsime hukum memberikan
guidance dengan aspek ontologis (hukum sama dengan norma positif dalam sistem perundangundangan), epistemologis (doktrinal deduktif) dan aksiologis (kepastian) sehingga
‘sipendukung’, ‘pengikut’. ‘pemeluk’ dan ‘umatnya’ dapat selamat sentosa dalam memberikan
problem solving atas masalah hukum yang dihadapi. Dalam konteks di Indonesia, cara
berhukum
yang
ditawarkan
positivisme
“digemari”,
“disukai”,
“disenangi”
bahkan”dicintai”. Kondisi demikian tentunya akan menjadi faktor yang mempengaruhi
pengembangan ilmu hukum dan penegakannya. Pengembangan ilmu hukum dan penegakannya
erat kaitannya dengan pengemban hukum (rechsbeofenaar). Pengemban hukum tersebut
disadari atau tidak telah menganut aliran filsafat hukum tertentu, yang pada akhirnya
mempengaruhi pengembangan hukum dalam ranah in abstracto dan in concreto. Shidarta
membagi pengembanan hukum menjadi pengembanan hukum teoritis dan pengembanan
hukum praktis. Pengembanan hukum teoretis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh
penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah, yakni secara
metodis sistematis-logis-rasional. Termasuk kegiatan pengembanan hukum teoretis ini adalah
kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajarkan hukum (Shidarta, 2013). Pengemban hukum
teoritis adalah kaum ilmuan hukum, teoretisi hukum dan filsafat hukum (Shidartam 2013).
Hal ini menujukan sebagai pengemban hukum teoritis dengan aliran yang dijunjungnya,
dipundaknyalah ilmu hukum diperdalam, diperluas dandikembangkan. Tulisan ini secara
khusus akan membentangkan implikasi aliran positivisme hukum terhadap pengembanan ilmu
hukum oleh para pengemban hukum teoretis.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam kategori atau kualifikasi doctrinal research. Jenis penelitian
dalam penelitian ini menggunakan doctrinal research karena peneliti mengkonsepsikan hukum
sebagai asas dan putusan pengadilan. Konsepsi hukum sebagai asas berkorelasi dengan kajian
yang bersifat filsafati dalam penelitian ini yaitu menemukan implikasi dari pengaruh aliran
positivisme terhadap ilmu.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bernard Arief Shidarta mengemukakan Perkembangan ilmu, khususnya ilmu-ilmu alam
(natural sciences), terutama sejak tahun 1600, dengan hasil-hasilnya yang gemilang yang
kegunaannya langsung dapat dirasakan manusia dalam kehidupannya telah memunculkan
aliran positivisme dalam filsafat barat (Bernard Arief Shidarta, 1989). Kemudian ditambahkan
olehnya, secara umum tesis-tesis pokok dari aliran positivisme ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
a. hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
b. hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
c. metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
d. tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan
menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi
landasan bagi organisasi sosial;
e. semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan pada semata-mata atas pengalaman
(empiris-verifikatif);
f.
bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
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g. berusaha memperolah suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia
fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan
hasil-hasil ilmu alam.
Arti dari adanya tesis-tesis pokok tersebut adalah positivisme sebagai sebuah sistem dalam
filsafat, memiliki berbagai prinsip yang dipegang teguh dalam menemukan sesuatu yang
dipahami sebagai ‘benar’. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu
dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh
dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan
apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan (Sukarno Aburaera,
et.all, 2013).
August Comte merupakan tokoh yang paling populer dalam aliran positivisme. Bagi
Comte, menyelidiki sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara empiris
hanyalah bocah dan remaja ingusan yang sedang bermain-main. Seorang pria dewasa memiliki
pengalaman dan pengendapan rasional yang bisa menentukan pengetahuan ilmiah yang logis
dan faktual. Bukan pengetahuan yang dibangun atas mitologi imortalitas dan pengetahuan
absolut yang tidak bisa dibuktikan dan terkesan rasionalitas paksaaan (Arifin, et.all, 2016).
Begitulah, positivisme sebagai sebuah filsafat ‘berdialog’, ‘berdiskusi’ bahkan‘bergulat’
dalam memaknai sebuah kebenaran. Paham yang demikian kemudian diadaptasi ke dalam
bidang hukum yang dalam perjalanannya memunculkan aliran positivisme hukum (legal
positivism). Pengadaptasian tersebut terkait dengan makna positif dalam filsafat positivisme
dengan yang dimaknai ke dalam aliran positivisme hukum. Berkenaan dengan hal tersebut
Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya berjudul “Hukum: Paradigma, Metode dan
Masalah” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002):
…..akan tetapi apa yang dimaksud dengan positive legal disini bukanlah hasil observasiobservasi dan/atau pengukuran-pengukuran atas gejala-gejala dunia empiris, melainkan
hasil positive judgements–baik in abstracto maupun in concreto – oleh otoritas-otoritas
tertentu yang berkewenangan (kata “positif” di sini nyata kalau lebih dekat ke makna
“non-moral” atau “netral” daripada ke makna “empiris” atau “sesuatu yang observable”).
Sebagai sebuah aliran filsafat hukum, positivisme hukum berisi ajaran-ajaran. Ajaran
tersebut menjadi panduan bagi seluruh penganutnya agar tidak ‘tersesat’ dalam memahami dan
menemukan hukum, sehingga penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan dengan baik. Salah
satu doktrin yang dikembangkan dalam aliran positivisme hukum adalah pemisahan secara
tegas antara “hukum dan moral”. Jonathan Brett Chambers dalam tulisannya yang berjudul
“Legal Positivism: An Alalysis” menerangkan, Positivism is a theory of law that is based on
social facts and not on moral claims. Positivism holds that law is based on social facts that
have been posited, or assertions, from authoritative figures (heads of state, judges, legislators,
etc). that qualify as law (Jonathan Brett Chambers, 2011).
Untuk mengetahui implikasi aliran positivisme hukum terhadap ilmu hukum maka perlu
diketahui bagaimana aliran ini pada akhirnya mengkonsepkan hukum itu sendiri. Pada
akhirnya dapat dikatakan aliran positivisme hukum akan mengarahkan penganutnya untuk
mengembangkan “Ilmu Hukum Dogmatik”. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum positif
menurut Paul Scholten adalah ilmu hukum tentang hukum positif (A’an Efendi, et.all, 2016).
kum positif (A’an Efendi, et.all, 2016). Ilmuan hukum dengan aliran positivisme hukum yang
dianutnya akan sangat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum. Seorang ilmuan hukum
tersebut akan menjalankan berbagai kegiatan ilmiah. Pertama, mempelajari. Pada saat
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mempelajari hukum sebagai ilmu maka ilmuan akan memahami “hukum sebagai suatu
pemahaman normologis tentang makna hukum positif (normological apprehenson of the
meaning of positive law)”. Dalam pemahaman yang demikian, maka ahli hukum akan
menyibukan dirinya untuk mempelajari berbagai hukum positif.
Hukum positif dengan demikian adalah hukum yang ada dan berlaku, serta mengandung
keabsahan karena ada otoritas yang mengeluarkannya. hukum positif berarti selalu menunjuk
pada ius constitutum. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.
12 Tahun 2011). Jenis dan hierarki tersebut terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.
Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain jenis peraturan perundang-undangan diatas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 masih
memungkinkan adanya jenis hukum positif lainnya, yakni berbagai peraturan yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat. Ragam peraturan perundang-undangan tersebut dipandang
sebagai sumber hukum yang dipelajari oleh pengemban hukum teoretis. Berbagai peraturan
perundang-undangan tersebut dipandang sebagai hukum positif setelah ditetapkan oleh otoritas
yang berwenang.
Dalam konteks mempelajari hukum positif, tentunya para ilmuan hukum perlu berupaya
terlebih dahulu mengadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan oleh otoraitas yang berwenang. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dalam
upaya awal mempelajarinya sangat bergantung pada akses informasi terhadap hukum positif
yang telah disahkan. Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat
dipelajari dengan baik apabila disusun dalam digitalisasi sistem informasi peraturan perundangundangan, sehingga nantinya aksesibilitasnya meningkat yang pada akhirnya memudahkan
dalam melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum
primer.
Kedua, meneliti. Aktifitas penting lainnya yang dilakukan oleh ilmuan hukum adalah
melakukan penelitian terhadap hukum. Aliran positivisme hukum yang dianut oleh ilmuan
hukum akan memandu untuk ‘senantiasa’ dan ‘terus-menerus’ melakukan penelitian terhadap
hukum positif. Meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto, aktifitas penelitian yang
demikian dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tradisi reine Rechtslehre (Soetandyo
Wignjosoebroto, 2002).
Setelah mencoba memahami uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa positivisme
hukum menghendaki agar kajian terhadap hukum harus dipisahkan dengan persoalan moral.
Hukum tidak dapat dinilai berdasarkan moral. Validitas hukum tidak bergantung dengan moral
(independent of morality). Harus dipisahkan secara tegas, antara ‘Is’ dengan ‘Ought’ atau ‘Sein’
dan ‘Sollen’, atau antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya lepas sama sekali.
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Karena hukum terlepas dengan moral, dimana moral berbicara soal sesuatu baik atau buruk,
adil atau tidak adil dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bagi mereka penganut positivisme
hukum, norma hukum tidak akan dinilai bahwa norma tersebut baik atau buruk asalkan ia
memenuhi kriteria secara formal maka dia adalah hukum. Adil atau tidaknya bukanlah menjadi
persoalan hukum yang penting untuk dibicarakan. Lebih lanjut, kaum positivis yakin bahwa
hukum harus dikaji secara objektif. Sesuatu dikatakan hukum karena telah melalui proses
positivisasi. Sehingga yang menjadi nilai tujuan satu-satunya dari hukum adalah kepastian
hukum (legal certanty). Metode penelitian yang digunakan oleh kaum positivistik adalah
penelitian doktrinal (doctrinal research) yang mengandalkan silogisme deduktif.
Ketiga, mengajarkan hukum. Dalam konteks mengajarkan hukum ilmuan hukum
berprofesi sebagai dosen yang tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian apa yang dinyatakan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012).
Mengajar merupakan tanggung jawab ilmuan hukum berupa “pendidikan” yang berjalan
melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam UU No. 12 Tahun 2012 dimaknai dengan
proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Berarti dalam proses mengajarkan hukum ada ‘sumber belajar’ yang digunakan. Ilmuan hukum
yang menganut positivisme hukum maka akan memaknai sumber belajar yang bersifat genuine
adalah hukum positif. Para mahasiswa kemudian diminta menginventarisir hukum positif, dan
mempelajarinya. Dengan bahasa yang sederhana, mahasiswa diharapkan dapat ‘membaca’
peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat menerapkannya terhadap kasus-kasus
konkret.
IV. KESIMPULAN
Implikasi aliran positivisme hukum terhadap pengembangan ilmu hukum oleh pengemban
hukum teoretis dilakukan dengan dikembangkannya ilmu hukum dogmatik yang objeknya
adalah hukum positif. Ilmu hukum dogmatik merupakan implikasi konkret dari aliran
positivisme hukum yang dianut oleh para pengemban hukum teoretis yang dalam kegiatan
mempelajari, meneliti dan mengajar memfokuskan pengamatannya pada hukum positif.
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan.
Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Bahwa dalam rangka menjerat pelaku
pembakaran hutan dan lahan dalam keadaan sang pelaku adalah suatu korporasi, maka Indonesia memiliki 3
landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mencapai banyak sekali kerugian, baik materil maupun
non-materil, maka dari itu dibutuhkan segera kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana dalam
pembakaran hutan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Namun yang menjadi sulit adalah banyaknya pro-kontra
akan pertanggungjawaban sanksi pidana kepada suatu korporasi ini. Menjadi samar ketika timbul pertanyaan,
sanksi pidana apakah yang lebih pantas untuk menjerat korporasi, apakah sebuah denda atau hukuman penjara.
Pada akhirnya, hal yang kemudian terimplementasikan pada kasus ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Pelalawan
Riau, memutus General Manager salah satu korporasi dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah
atas dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap kasus pembakaran hutan. Oleh karenanya, tujuan dari penilitian
ini ialah untuk memberikan penambahan bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak
pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Kata Kunci: Hutan, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana
ABSTRACT
This research discusses about corporate criminal liability for forest fire crimes. This research methodology uses
normative-empirical legal research. Whereas in the context of ensnaring perpetrators of forest and land burning
in the condition of the perpetrator being a corporation, Indonesia has 3 legal bases, namely Law Number 41 of
1999 concerning Forestry, Law Number 18 of 2004 concerning Plantations and Law Number 32 of Year 2009 on
Environmental Guidelines and Management. In Pelalawan District itself, there have been a lot of losses, both
material and non-material, so that legal certainty is needed immediately for accountability for criminal sanctions
in forest fires carried out by a corporation. But what is difficult is the many pros and cons of the liability of criminal
sanctions for this corporation. It becomes vague when questions arise as to whether criminal sanctions are more
appropriate for snaring corporations, whether a fine or a prison sentence. In the end, the case was implemented,
namely the judge of Pelalawan Riau District Court, interrupted the General Manager of one of the corporations
with a 1-year prison sentence and a fine of 2 billion rupiah on the basis of corporate liability for forest burning
cases. Therefore, the purpose of this investigation is to provide additional information materials related to the
enforcement of forest fire crimes carried out by Pekanbaru district court.
Keyword: Forest, Corporation, Criminal Liability

I. PENDAHULUAN
Hutan menjadi salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia, baik sebagai
sumber penyeimbang ekosistem hingga sebagai sumber ekonomi bagi banyak warga negara
Indonesia. Sayangnya, komoditi tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab, baik oleh korporasi maupun oleh pihak perserorangan. Kebakaran
hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan
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oleh dampak dari kebakaran hutan yang sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas
hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO2) berpotensi menimbulkan
pemanasan global.
Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada
musim kemarau. Menurut catatan WWF setiap menit di dunia terjadi kerusakan hutan seluas
sama dengan 37 lapangan bola, termasuk didalamnya adalah hutan indonesia. Berdasarkan
catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari
hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari
sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis
ditebang ataupun dibakar. 2 Jika diteliti, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015
nyatanya belum satupun pelaku pembakar hutan di proses di pengadilan dan mendapat putusan
hakim yang valid dan tetap, padahal, kejahatan pembakaran hutan ini telah masuk White Collar
Crime, Corporate Crime dan Extraordinary Crime. Karena secara umum, dikenalnya ialah
karrna kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha kehutanan, yang bisa juga
diperbesar karena iklim.
Salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap kabut.
Asap kabut akibat kebakaran hutan di Pelalawan telah meresahkan dan mendatangkan penyakit
bagi warga. Hal ini sungguh membahayakan seluruh masyarakat Pelalawan dan sekitarnya,
terutama anak-anak dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah dan harus menghirup
udara yang sudah tidak sehat akibat asap kebakaran hutan. asap kabut yang ditimbulkan oleh
kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik. Dilansir dari DetikNews, pada 18
September 2019 pukul 9:00 WIB kualitas udara di Riau dinyatakan berbahaya. Kabut asap
pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau, sempat
menguning (Detiknews, 2019). Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan nyatanya merusak
hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang jelas diatur dalam Pasal 28 H ayat (1)
UUD 1945, yang berbunyi (Undang-Udang Dasar RI, 1945):
Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak konstitusional inilah yang kemudian dilihat bahwa manusia berhak memiliki
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang nyatanya dilanggar oleh negara dengan cara
melibatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti korporasi, dengan cara
penghilangan hutan untuk pembukaan lahan skala besar, yang biasanya ditujukan untuk
perkebunan sawit dan lain-lain. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia
merupakan actor paling utama yang menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam
sebuah kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi
manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap
menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini kemudian didukung oleh ungkapan dari
Center for International Forestry Research (CIFOR) yang mengatakan bahwa pembakaran
lahan adalah hal yang sangat amat menguntungkan terlebih untuk kalangan tertentu. Pernyataan
CIFOR juga didasarkan pada beberapa titik di Riau yang hasilnya menyatakan perkebunan
sawit bisa membawa keuntungan kas sebesar kuranglebih 3.077 USD/hektar dalam kurun
waktu sekitar tiga tahun, yang jika dikalkulasikan keuntungan yang di dapat bisa mencapai 85%
untuk goongan tertentu, dalam hal ini ialah korporasi (Glauber et al., 2016).
Muara akhir dari suatu penindak tegasan tindak pidana ini adalah terjaminnya hak-hak
konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang sehat dan terhindarnya hutan
Dapat diakses di :
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/
2
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indonesia dari tindakan eksploitatif yang merusak keberadaan paru-paru dunia yaitu “HUTAN
INDONESIA” dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, maka
peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “PENELITIAN TERHADAP
PELALAWAN RIAU TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM KEBAKARAN LAHAN ATAU HUTAN”
a.
1.
2.

RUMUSAN MASALAH
Apa urgensi yang diperlukan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana
yang nantinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana?
Apa cara yang tepat untuk menjerat hukuman pidana kepada sebuah korporasi?

b. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah untuk perkembangan mengenai teori
dan hasil lapangan. Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu
pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini
diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.
Adapun kemudian tujuan dari penilitian ini ialah untuk memberikan penambahan bahanbahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan
hukum tindak pidana tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Pekanbaru.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tindak Pidana Pembakaran Hutan
Hutan menjadi salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia,baik sebagai
sumber penyeimbang ekosistem hingga sebagai sumber ekonomi bagi banyak warga negara
Indonesia. Sayangnya, komoditi tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab,baik oleh korporasi maupun oleh pihak perserorangan.
Meskipun telah mendapatkan jaminan konstitusional tersebut, namun pada tahun 2015,
lebih dari tiga bulan kabut asap melanda hampir dua pertiga wilayah Indonesia akibat kebakaran
lahan dan hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sudah lebih dari
tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18
tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu (Media Indonesia, 2015)
Salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap
kabut. Asap kabut akibat kebakaran hutan di Pelalawan telah meresahkan dan mendatangkan
penyakit bagi warga. Hal ini sungguh membahayakan seluruh masyarakat Pelalawan dan
sekitarnya, terutama anak-anak dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah dan harus
menghirup udara yang sudah tidak sehat akibat asap kebakaran hutan. asap kabut yang
ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik. Dilansir dari
DetikNews, pada 18 September 2019 pukul 9:00 WIB kualitas udara di Riau dinyatakan
berbahaya. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten
Pelalawan, Riau, sempat menguning (Detiknews, 2019).
Kerusakan hutan telah meningkatkan emisi karbon hampir 20 %. Ini sangat signifikan
karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada
kecenderungan pemanasan global. Salju dan penutupan es telah menurun, suhu lautan dalam
telah meningkat dan level permukaan lautan meningkat 100-200 mm selama abad yang terakhir.
Bila laju yang sekarang berlanjut, para pakar memprediksi bumi secara rata-rata 1oC akan lebih
panas menjelang tahun 2025. Peningkatan permukaan air laut dapat menenggelamkan banyak
wilayah. Kondisi cuaca yang ekstrim yang menyebabkan kekeringan, banjir dan taufan, serta
1.
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distribusi organisme penyebab penyakit diprediksinya dapat terjadi. Kebakaran hutan
merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi (Rasyid, 2014).
Adapun dampak secara universal dari kondisi yang terjadi pasca kebakaran hutan
adalah:
(a) Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan
(b)
Permasalahan kabut asap yang sampai mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas
pelayaran bahkan bisa mengganggu transportasi darat
(c) Penyebaran penyakit ISPA untuk masyarakat yang sangat membahayakan
(d) Punahnya hayati, flora maupun fauna
(e) Kerugian finansial dan hilangna kestabilan perekonomian setempat
(f) Dapat mengganggu aktivitas pendidikan
(g) Terganggunya pertanian karena cahaya matahari yang tertutup oleh kabut.
Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusaia merupakan actor paling
utama yang menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam sebuah kehidupan
masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan
berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut
kebutuhan masyarakat banyak. Maka dari itu diperlukannya penerapan sanksi pidana bagi
badan hukum maupun korporasi.
Korporasi Sebagai Subyek Pelaku Tindak Pidana
Korporasi dalam hal ini sudah dikenal sebagai subyek hukumpidana sejak tahun 1951 yang
terdapat dari Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan Undang-Undang lainnya.
Namun dalam hal ini pengaturan mengenai korporasi masih tetap tidak diatur dalam KUHP,
sebab KUHP sendiri masih menjelaskan bahwa subyek hukum pidana ialah berdasar pada Pasal
59 KUHP yaitu manusia (Muladi & Priyatno, 1991). Kejahatan korporasi dapat dikaitkan
dengan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang selalu mencoba berbagai cara untuk
mendapatnya keuntungan bagi dirinya sendiri. Ketika keinginan untuk mendapat keuntungan
yang besar, maka sejatinya sumber daya yang adapun akan diperebutkan dan menjadi daya
saing untuk manusia itu sendiri. Persaingan untuk mendapat keuntungan dalam hal ini
seringkali mendapat hal negatif yang kemudian muncul. Untuk mencapai keuntungan tersebut,
maka dari hal ini manusia bisa saja menggunakan korporasi sebagai alat untuk mempermudah
pendapatan keuntungan tersebut. Korporasi sianggap sebagai sebuah subyek hukum, yang
badan usahanya didirikan dengan peraturan mengenai pengurus, pembagian laba dan rugi serta
adanya pertanggungjawaban yang jelas.
Kejahatan korporasi sendiri dijelaskan oleh Clinard & Yeager (Weda, n.d.) yang
menyatakan “A Corporate Crime is any act committed by corporations that is punished by the
state, regarless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law. Dalam hal
ini kehadiran korporasi menjadi sebuah pemacu dalam bidang pertumbuhan ekonomi, namun
karena itulah maka banyak permasalahan yang muncul, karena tujuan utama dari korporasi itu
sendiri ialah mendapat keuntungan.
Pun tujuan dari pemidanaan korporasi disini dapat bersifat represif maupun preventif.
Tujuan ini dapat pula mencakup (Muladi & Priyatno, 1991):
a.
Bertujuan untuk sistem pengimbangan, dimana terjadinya keseimbangan antara
pertanggungjawaban individu dengan pelaku tindak pidana itu sendiri
b.
Adanya perlindungan masyarakat yang secara fundamental menjadi dasar sebagai
tujuan pemidanaan bagi korporasi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dengan baik.
2.
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c.

Adanya pencegahan dari pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan, bentuk
pencegahan ini dilakukan untuk memberi rasa takut terhadap perlakuan tindak pidana
dan dapat dijauhkan dari kejahatan.
d.
Untuk terciptanya solidaritas antar masyarakat, pengurangan balas dendam secara
individual bahkan balas dendam yang terbilang tidak resmi. Dalam hal ini pemidanaan
bertujuan bukan hanya untuk pembebasan dosa melainkan diharapkan agar seluruh
masyarakat bisa berjiwa luhur.
Bicara mengenai hal inilah maka ada beberapa rumusan menngenai pertanggungjawaban
pidana korupsi yang terbagi menjadi 3 model, yaitu:
a.
Korporasi merupakan pembuat dan penanggungjawab, oleh karenanya
pertanggungjawaban
dapat
dimintakan.
Karena
nyatanya
permintaan
pertanggungjawaban tidak cukup dengan hanya memgetahui siapa saja yang mengurus,
dalam kasus ini, hal ini tidak terbukti efektif.
b.
Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang menjadi penanggung jawab, dalam
hal ini pertanggungjawaban dimintakan kepada pengurus karena tindak pidana yang
dilakukan berasal dari yang melakukan tindak pidana itu sendiri
c.
Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, hal ini didasarkan
bahwa badan hukum tidak mampu untuk dijadikan sebagai subyek pidana, maka
rumusan ini mengarah kepada dalang dibalik perbuatan pidana.
Kemudian, siapakah yang menjadi korban ketika sebuah korporasi melakukan tindak pidana?
Clinard dan Yeager yang dikutip oleh Arief Amrullah berpendapat bahwa ada enam korban
yang termasuk dalam golongan kejahatan korporasi, yaitu (Amrullah, 2006):
a.
Pemerintah yang menjadi korban karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan
oleh korporasi.
b. Tenaga kerja yang dilanggar peraturan upahnya.
c. Konsumen yang dalam hal ini dirugikan mengenai kekuasaan ekonomi.
d. Konsumen yang dirugikan keamanan dan kesehatan.
e. Sistem ekonomi yang diimbaskan dengan perlakuan tidak jujur.
f. Pelanggaran lingkungan yang menjadi korban, dalam hal ini ialah lingkungan itu sendiri
maupun masyarakat yang terkena dampak dari perusakan ligkungan.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan
Bicara mengenai hal inilah, merujuk pada Kongres PBB VII yang diselenggarakan pada
tahun 1985, maka korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, hal ini menjadi
dasar bahwa pada nyatanya PBB telah membicarakan mengenai jenis kejahatan yang
bertemakan “Dimensi Baru Kejahata Dalam Konteks Pembangunan”, mengingat bahwa
korporasi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan
dari banyak aspek kejahatan salah satunya ialah perusakan lingkungan hidup. Maka, korporasi
tidak lagi dianggap sebagai subyek hukum perdata melainkan menjadi subyek hukum pidana.
Sejatinya, KUHP yang ada pada saat ini belum mengatur secara terang mengenai korporasi
sebagai subyek hukum pidana, yang ada hanyalah penggunaan paham bahwa suatu perbuatan
tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, yang diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang
berbunyi:
“Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota
badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau
komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana” (Hamzah,
1990).
3.
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Pernyataan ini menafsirkan bahwa tindak pidana tidak dilakukan oleh korporasi melainkan
orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tindak pidana
bagian lingkungan hidup haruslah melihat beberapa hal berikut, yaitu (Koesoemahatmadja,
2011):
1. Korporasi dapat memiliki sifat privat maupun publik.
2.
Pertanggungjawaban dari badan hkum dilakukan diluar pandangan orang-orang yang
bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut.
3.
Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi nyatanya tidak dapat menghilangkan
kesalahan secara perseorangan
4. Korporasi dapat mencakup badan hukum maupun non badan hukum
5.
Breach of a statutory or regulatory provision merupakan kesalahan manajemen dalam
korporasi
6.
Sanksi apapun dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi kecuali pidana penjara dan
pidana mati
7. Korporasi dapat dipidana baik sendiri – sendiri (individual) maupun bersama-sama.
8.
Pemidanaan untuk korporasi ada baiknya dengan memperhatikan mengenai kedudukan
korporasi tersebut dalam hal mengendalikan perusahaan.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan
perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Alat pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan pedoman wawancara.
Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara pribadi, yakni wawancara dengan
tetap memperhatikan pertanyaan yang dapat bertahap serta berkembang melalui arah riset ke
dalam masalah penelitian. Subjek penelitian lapangan yang digunakan adalah Pengadilan
Negeri Kelas I A Pekanbaru, LSM Green Peace di Jakarta dan Palangkaraya (sebagai
pembading) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provisi Riau.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Korporasi dalam hal ini memiliki kepentingan untuk membuka lahan dan untuk melakukan
penanaman sawit, dan kemudian selaras pula dengan pernyataan bahwa korporasi memiliki
tanggung jawab sebagai pemegang kendali kawasan, karena 99% pembakaran hutan dalam hal
ini ialah ulah manusia. Harusnya, pembakaran hutan disini dapat dicegah dan tidak terjadi lagi
sebagai bencana berulang. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang timbul ialah, bagaimana
pertanggungjawabannya? Maka dari itu narasumber (Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum,
wawancara, April 30, 2020) pun menjawab bahwa tanggungjawab disini mutlak melalui strict
liability yang sebelumnya sudah dibahas. Nantinya srict liability disini sebagai dasar untuk
memintakan ganti rugi yang nantinya ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat atau
penggugat yang sudah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang
berhak memilik lingkungan hidup yang baik.
Mengacu pada hal inilah, maka motivasi utama korporasi melakukan tindak pidana
pembakaran hutan di Pelalawan ialah karena dengan cara membuka lahan atau land clearing
melalui cara pembakaran, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan waktu pelaksanaan
yang lebih cepat, pun dalam hal ini korporasi menganggap bahwa abu pembakaran dapat
meningkatkan penyuburan lahan, meningkatkan pH tanah dan mampu melakukan pengontrolan
terhadap lahan yang sudah dibakar tersebut. Sedangkan apabula dilakukan dengan pembukaan
lahan tanpa bakar atau PLTB, akan memakan biaya yang besar, yang ditaksir antara 30 sampai
dengan 40 juta rupiah untuk per hekarnya. Dalam hal ini, membakar hutan cukup dengan
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memakan biaya sebesar 3 sampai 4 juta rupiah. Pun narasumber menambahkan bahwa sejatinya
pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB memakan proses yang relative lama dan melibatkan
banyak tenaga kerja, hal ini dipandang korporasi sebagai perlakuan yang berat karena harus
membayar upah untuk para pekerja yang ada, maka dari itu korporasi cenderung memilih untuk
membakar lahan.
Adapun beberapa faktor yang kemudian mendorong terjadinya kebakaran hutan di
kabupaten Pelalawan selama ini, yaitu:
a.
Adanya faktor kesengajaan, diamana dalam hal ini sengaja dibakar untuk penanaman
sawit sampai terbakar, namun tidak diketahui siapa yang membakar, kemudian
dibiarkan tanpa melakukan upaya untuk menanggulangi kebakaran tersebut
b. Faktor kelalaian
c.
Faktor lahan yang terbakar, disini artinya ialah telah diupayakan pemadaman namun
sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak
dilakukannya upaya yang sungguh sungguh untuk menangani kebakaran hutan
d.
Faktor terjadinya kebakaran hutan yang sudah mendapat penanganan dengan baik dan
sungguh-sungguh serta mendapat sarana dan prasarana yang bagus
e. Masih lemahnya penegakan hukum
f.
Masih terjadi kekurangan anggaran dana pengendalian karhutla secara terprogram
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
g.
Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan di kawasan sekitar
Kabupaten Pelalawan
h.
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemadaman kebakaran hutan dan
lahan
i. Rendahnya informasi kebakaran
j. Masih kurangnya pengawasan di medan yang bersangkutan
k.
Kurangnya kesadaran pihak pengusaha atau korporasi akan pentingnya kualitas
lingkungan hidup
l.
Pola pikir pengusaha atau korporasi yang masih besifat profit oriented sehingga kurang
memperhatikan hal hal penting saat pembukaan lahan.
Pada nyatanya, narasumber dalam hal ini memberikan data bahwa pemerintah dalam
melakukan penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan di Pekanbaru dalam kurun waktu
2015 hingga detik ini, telah mengeluarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang
penanggulangan kebakaran lahan yang kemudian diperbaharui dengan Inpres Nomor 3 Tahun
2020. Inpres Nomor 3 Tahun 2020 ini memperbaiki Inpres terdahulu dengan memberi
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun
bupati/walikota dengan tugas menjadikan pemda sebagai komandan satgas yang diharapkan
menjadi bagian untuk mengatasi ancaman karhutla yang terjadi di setiap tahunnya khususnya
di Riau.
Adapun pemerintah melakukan formulasi pidana dalam hal ini ialah dengan menerapkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), dimana diterapkan pula double track
system yang artinya ialah, mengingat bahwa korporasi tidak dapat dipenjarakan, maka hukuman
pokoknya adalah denda. Denda dalam hal ini diatur lebih lanjut oleh PERMA No. 13 Tahun
2016, bahwa denda akan dijadikan sebagai pidana pokok. Sementara tindakan yang dapat
dilakukan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku utama tindak pembakaran hutan terbagi
menjadi 6, yaitu:
1.
Perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi melalui tindak pidana pembakaran
hutan
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2.
3.

Penutupan seluruh maupun sebagian tempat usaha (tempat dilakukannya kegiatan)
Perbaikan akibat tindak pidana, seperti memperbaiki saluran instalasi pembuangan air
limbah (IPAL),
4.
Melakukan pembayaran yang dalam hal ini dikategorikan sebagai biaya pengobatan
bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembakaran hutan, seperti
pengobatan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)
5. Mengerjakan apa yang sudah dilalaikan
6. Penutupan perusahaan dibawah pengampuan selama 3 tahun
Keenam hal ini dilakukan melalui seluruh proses persidangan perkara pidana. Tak
cukup dari hal ini, maka masyarakat juga harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan
dan peminimalisiran kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengantisipasi kebakaran adalah
dengan pembangunan sekat dan kanal yang dibangun dibeberapa daerah dengan kerentanan
kebakaran hutan. Pembangunan kanal tersebut telah mencapai jumlah 3.354 sekat kanal yang
dibangun bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasonal, selain itu telah dibangun
juga 1.105 embung yang dibangun di wilayah bambut di sebar di Provinsi Riau. Tujuan dari
pembangunan tersebut adalah untuk menjaga kadar air yang berada diwilayah gambut agar tetap
basah dan menjaganya agar tetap lembab (Tempo.co, 2015).
Permasalahan yang timbul ialah adanya kerugian yang ditemukan dalam segi Kabupaten
Pelalawan dan korporasi itu sendiri ialah bahwa dari segi daerah, kebakaraan lahan tentunya
mengakibatkan bencana asap yang menimbulkan penyakit ISPA, kemudian terganggunya
ekosistem alam, bahkan bisa mencapai keadaan dimana sekolah harus diliburkan karena asap
yang tersebar sangat tidak baik untuk penghirupan masyarakat sekitar. Kemudian dari segi
korporasi, kerugian yang dirasakan ialah bahwa mengingat korporasi disini bersalah maka
harus dilakukannya proses pengadilan yang cukup panjang dan rumit, ditambah dengan
pemberian kompensasi bagi masyarakat (dalam hal ini adalah korban) yang mendapat dampak
dari pembakaran hutan tersebut, kemudian adanya pencabutan izin usaha korporasi dan
pegelolaan lahan korporasi tersebut.
Wajar jika dalam hal ini aparat penegak hukum seringkali mendapat hambatan dalam
menjalankan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kebakaran hutan. Narasumber
dalam kesempatan kali ini menjelaskan bahawa hambatan yang dirasakan ialah tidak
diketahuinya pelaku material pembakaran hutan sehingga mudah sekali untuk membuat
pengakuan bahwa bukan korporasi tersebutlah yang melakukan tindak pidana pembakaran
hutan. Kemudian diakui pula bahwa kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum
tentang hukum lingkungan hidup, yang artinya disini ialah profesionalisme aparat penegak
hukum baik penyidik maupun hakim dalam menanggulangi perkara lingkungan hidup masih
kurang. Selanjutnya kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan
hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum merupakan bentuk perluasan
pertanggungjawaban pidana yang diluar kitab Undang-undang Hukm Pidana, dalam hukum
pidana dasar dikenal dengan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana yang dinakama
penyertaan (deelneming) itu diatur dalam pasal 55 KUHP, dalam konsep pernyertaan tidak
dapat diberlakukan dikarnakan pasal 116 ayat 2 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan Hidup.dalam pertanggungjawabanya pidana korporasi (Hiarej, 2014) yang awalnya
belum menjadi subjek hukum dalam pidana jenis kesalahan yang dapat ditimpakan selalu
berbentuk dengan sengaja karena penyertaanmelibatkan niat pelaku menjadi auctor intelectualis
dibalik terjadinya delik dengan menggerakan orang lain.
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Dari hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akhirnya hakim juga harus
memahami mengenai asas in dubio pro natura yang artinya apabila terdapat keragu-raguan
mengenai bukti maupun pembuktian ilmiah, hakim seharusnya berpihak pada lingkungan itu
sendiri. Salah satu kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan ialah PT. Adei Plantation
Industry, dimana seperti pembahasan sebelumnya, bahwa hakim dapat memutus general
manager, dan terimplementasikan pada kasus ini yaitu hakim PN Pelalawan Riau, memutus
General Manager PT Adei Plantation Industry, yaitu Danesuvuran KE Singam, dengan pidana
penjara 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah (Mangobay, 2014). Dengan putusan Nomor
287/Pid.Sus/2014/PT.PBR, maka kasus ini dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak
pidana lingkungan hidup, yaitu tejadi kesengajaan dalam hal pembakaran hutan yang bertujuan
untuk membuka lahan, terbukti melalui penemuan kayu yang digunakan sebagai alat bahan
bakar, dan ditemukan pula sistem yaitu water management yang berfungsi untuk memudahkan
suatu lahan terbakar. Dari hal ini, maka terdakwa telah dengan sah melanggar Pasal 99 ayat (1)
jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
“sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang
karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Bahwa dalam rangka menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam keadaan sang
pelaku adalah suatu korporasi, maka Indonesia memiliki 3 landasan hukum yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mencapai banyak
sekali kerugian, baik materil maupun non-materil. Maka dari itu dalam kurun waktu tahun 2015
sampai dengan tahun ini (2020), Kabupaten Pelalawan berpedoman pada Inpres No. 3 Tahun
2020. Kemudian untuk membantu pencegahan pembakaran hutan, pemerintah Kabupaten
Pelalawan membentuk satgas dan membentuk relawan dengan memberikan pelatihan guna
menjaga dan menyebarkan monitoring team. Namun yang menjadi sulit adalah banyaknya prokontra akan pertanggungjawaban sanksi pidana kepada suatu korporasi ini. Pun dalam hal ini,
pembuktian mengenai tindak pidana yang dibebankan kepada korporasi masih sangat sumir.
Hal ini didukung dengan tidak mampunya korporasi dijatuhi pidana penjara. Menjadi samar
ketika timbul pertanyaan, sanksi pidana apakah yang lebih pantas untuk menjerat korporasi,
apakah sebuah denda atau hukuman penjara. Maka dari hal inilah, pemerintah Kabupuaten
Pelalawan memberikan sanksi pokok berupa denda dan sanksi tindakan seperti pencabutan izin
dan pemberian ganti rugi terhadap siapapun yang merasa dirugikan oleh perlakuan tindak
pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Pelalawan,
Riau atas dasar pertimbangannya melakukan implementasi pertanggungjawaban pidana
terhadap kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi melalui penjatuhan putusan
salah satu PT dibidang lingkungan dengan menjerat General Manager-nya berupa pidana
penjara 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Dengan putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR,
maka kasus ini dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu
tejadi kesengajaan dalam hal pembakaran hutan yang bertujuan untuk membuka lahan, terbukti
melalui penemuan kayu yang digunakan sebagai alat bahan bakar, dan ditemukan pula sistem
yaitu water management yang berfungsi untuk memudahkan suatu lahan terbakar. Dari hal ini,
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maka terdakwa telah dengan sah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b)
Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009.
B. Saran
1.
Bagi pihak masyarakat lebih kritis lagi akan hal yang dapat membahayakan lahan dan
kehutanan
2.
Bagi aparat penegak hukum agar memberikan kepastian hukum yang adil terhadap isu
korporasi
3.
Bagi pihak penyidik untuk tetap selalu teliti dalam mengungkap fakta suatu kejahatan
pidana terlebih dalam sector kehutanan
4.
Bagi hakim untuk selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusannya
dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam keadilan
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ABSTRAK
Perseroan Terbatas merupakan bentuk kerjasama yang banyak dipilih dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Perseroan terbatas diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas memiliki 3 organ yakni
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggungjawab menjalankan
kegiatan operasional perseroan sehari-hari. Kerugian sebuah perseroan sering menjadi tanggungjawab direksi.
Sehingga direksi memiliki kekhawawtiran dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis fiduciary duty direksi dengan business judgement rule dalam pengambilan keputusan direksi
berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan tanggung jawab direksi jika perseroan pailit. Penelitian ini
mempergunakan metode yuridis empiris dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa direksi
mempergunakan business judgement rule dalam melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Seorang Direksi tidak dapat diminta
pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya. Sedangkan, pertanggungjawaban direksi setelah tidak menjabat paling lama adalah 5 tahun sejak
resmi tidak menjabat, sehingga jika ada pengajuan pailit kepada perseroan dan keputusan pailit tersebut dihitung
mundur 5 tahun ke belakang, maka direksi yang menjabat dapat dimintai pertanggungjawabannya. Direksi tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban jika dapat membuktikan bahwa direksi telah melakukan pengurusan dengan
itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai
benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Kata Kunci: Direksi, Pertanggung Fiduciary, Tanggungjawab
ABSTRACT
Limited Liability Companies are the most preferred form of cooperation in carrying out business activities. Limited
liability companies are regulated in Law No. 40 of 2007. Limited Liability Company has 3 main units namely the
General Meeting of Shareholders, Director and the Board of Commissioners. Directors is responsible for carrying
out day-to-day operations of the company. Losses of a company are often the responsibility of the board of
directors. So that the directors have worries in making decisions. This study aims to analyze the fiduciary duty of
the directors using the business judgment rule in making decisions based on Law no. 40 of 2007 and the
responsible for director if the company bangkrupts. This study uses a normative juridical method and empirical
method. This study concludes that directors use the business fudgment rule in carrying out management in good
faith and prudently for the benefit of and in accordance with the aims and objectives of the Company; does not
have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and have
taken steps to prevent the loss from arising or continuing. A Board of Directors cannot be held responsible for
losses if they can prove: the loss was not due to his fault or negligence. Meanwhile, the responsibility of the board
of directors after not having served for a maximum of 5 years since officially taking office, so that if there is a
bankruptcy filing with the company and the bankruptcy decision is counted back 5 years, then all the directors
who have served can be held accountable. The Board of Directors cannot be held accountable if it can prove that
the board of directors has carried out management in good faith and prudently for the interests and in accordance
with the aims and objectives of the Company; does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over
management actions that result in losses; and have taken measures to prevent the loss from arising or continuing.
Keywords: Fiduciary Duty, Director, Responsibility
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I. PENDAHULUAN
Dalam dunia usaha, banyak pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain dalam
membangun usaha. Hal ini disebabkan karena penguasaan sumber daya yang berbeda antara
para pihak. Ada pihak yang menguasai sumber daya alam, ada pihak yang mengusasi teknologi,
ada pihak yang menguasai sumber modal dan lainnya. Sehingga para pihak yang mau
bekerjasama dengan mendirikan perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki beberapa unsur
yakni melakukan kegiatan secara terus menerus, memiliki jangka waktu atau terus menurus,
usaha yang terang-terangan, bertujuan untuk menghasilkan laba dan memiliki pembukuan.
(Gunadi, 2020)
Salah satu bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan
salah bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan terpisah dari harta pribadi para pemegang
saham. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham sesuai dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.
Dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ yakni RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
Direksi merupakan organ pada perseroan terbatas yang yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Direksi diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk
jangka waktu tertentu dengan tugas tertentu yang ditentukan melalui RUPS atau rapat direksi.
Sedangkan direktur adalah penamaan terhadap orang (orang-orang) sebagai anggota Direksi
suatu Perseroan Terbatas yang diberikan kewenangan atas nama Perseroan baik ke dalam
maupun ke luar Pengadilan oleh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.(Diasamo,
2019)
Salah satu tugas direksi dalam menjalankan perusahaan adalah fiduciary duty. Menurut
Black Law, Fiduciary Duty adalah a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty
toward another person and in the best interests of the other person (such as duty that one
partner owes to another). Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi
ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. (Akbar,
2016). Prinsip fiduciary duty terdiri dari duty of care dan duty of loyalty. (Affandhi et al., 2016)
Dalam menjalan usaha, setiap usaha memiliki risiko kerugian. Sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya, dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Direksi dapat dituntut oleh
pemegang saham dengan atas nama Perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan
gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hal ini juga tidak mengurangi hak
anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama
Perseroan.
Kerugian perusahaan sering disalahkan kepada direksi. Direksi menjadi khawatir dalam
pengambilan keputusan penting sehingga perusahaan menjadi tidak maksimal dijalankan.
Tanggungjawab direksi terhadap kerugian perusahaan telah dibatasi oleh Undang Undang
Perseroang Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Hubungan direksi dengan organ perseroan terbatas
lainnya menjadi tidak maksimal karena kekhawatiran potensi kerugian yang akan terjadi.
Di samping itu, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan
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tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh
kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab berlaku juga bagi
anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), losses incured dalam BUMN
Persero bukan menjadi state losses, melainkan kerugian perseroan. Direksi yang telah membuat
keputusan bisnis, kemudian menyebabkan kerugian terhadap BUMN Persero, tidak dapat
dituntut melakukan tindak pidana korupsi. (Mahyani, 2019).
Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan
kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para
pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya
secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai
pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT) (Gea et al., 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tanggungjawab fiduciary duty direksi
perusahaan. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan manajemen di masa yang akan
datang dan memberikan gambaran terhadap tanggungjawab fiduciary duty yang sepatutnya
menjadi perhatian direksi. Direksi akan mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan
mengetahui fiduciary duty.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan metode yuridis empiris dan normatif, yaitu dengan
mempelajari beberapa kejadian pertanggungjawaban direksi pada perseroan terbatas dan
dihubungkan dengan norma-norma hukum Undang Undang No. 40 Tahun 2007. Pada
penelitian ini mempergunakan bahan atau data primer dan bahan atau data sekunder. Data
primer merupakan bahan atau data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber
utama. Sedangkan bahan sekunder merupakan bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder. (Lie, 2019).
Berdasarkan latar belakang di atas, dan tanggungjawab seorang direksi, maka tulisan akan
membahas beberapa legal issue bsebagai berikut ini:
1. Apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika direksi tersebut
mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan?
2. Apakah seorang direksi harus bertanggungjawab terhadap kerugian transaksi yang telah
memperoleh persetujuan RUPS?
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Fiduciary Duty Direksi
Seorang direksi dalam menjalankan tanggungjawabnya sehari-hari, mengambil banyak
keputusan. Keputusan-keputusan meliputi pengangkatan karyawan, melakukan investasi,
pemberian kompensasi hingga mewakili perusahaan dalam melakukan kerjasama dengan pihak
lain. Hampir semua keputusan mengandung risiko bagi perusahaan. Risiko-risiko meliputi
risiko kerugian keuangan, risiko reputasi, hingga risiko pelanggaran peraturan.
Jika ada keputusan yang diambil oleh seorang direksi dan mengakibatkan kerugian
perusahaan, apakah keputusan direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya?
Pertanggungjawaban direksi bisa ditinjau dari 2 sisi yakni diberhentikan karena kinerja tidak
mencapai target yang ditentukan atau dimintai pertanggungjawaban keputusannya untuk
menggantikan kerugian. Berikut adalah beberapa contoh penghentian Direksi sesuai yang ada.
Penggantian 7 orang Direksi di PT. Bank Negara Indonesia yang baru diangkat sekitar 6 bulan.
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Pemerintah melalui Kementerian BUMN memutuskan untuk mengubah susunan direksi
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu 2 September 2020. Dalam RUPSLB tersebut ada 7
direksi BNI yang diganti termasuk seorang yang tak lulus fit and proper test di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pergantian
tersebut dilakukan demi penyegaran di BNI, sehingga kinerjanya diharapkan lebih
bagus. Selain itu dia menyoroti soal kekompakan antara sesama direksi maupun dengan
komisaris. "Saya perlu Dirut (direktur utama) dan Komut (Komisaris Utama yang kuat,
yang bisa kerja sama, saling bantu, saling mengawasi, bukan berarti Komut menjadi
direksi atau direksi yang tidak mau diawasi oleh komisaris," ujarnya Kamis, 3
September 2020. Meski Menteri Erick telah menegaskan demikian, menjadi pertanyaan
di pasar apakah pergantian ini memiliki kaitan dengan kinerja BNI. Apakah kinerja
BNI di bawah ekspektasi sehingga perlu dilakukan perombakan? Berdasarkan laporan
keuangan BNI Semester I-2020, laba bersih BNI memang turun 41,6% dibandingkan
setahun sebelumnya.3
Direktur Utama Pertamina Ibu Karen Agustiawan (2009-2014) dituntut pidana atas sebuah
keputusan investasi yang diambil selama menjabat.
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1
miliar subsider 6 bulan kurungan. Karen diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi
dalam investasi blok Basker Manta Gummy (BMG). Menurut jaksa, Karen bersalah
melawan hukum dalam investasi Pertamina sehingga menyebakan kerugian keuangan
negara. Jaksa menyatakan Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis
lewat investasi di Blok BMG. Sebab sejak 20 Agustus 2010 ROC selaku operator di blok
BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi.
Negara juga mengalami kerugian Rp 568.066.000.000 atas perbuatan tersebut. Karen
diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP. 4
Selain itu, Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara, Bapak Dahlan Iskan dituntut pidana
karena merugikan negara dalam transaksi penjualan aset.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur menjatuhkan
vonis dua tahun penjara pada mantan Menteri Badan Usaha Milik Negera Dahlan
Iskan. Vonis dijatuhkan karena Dahlan terbukti korupsi dalam pelepasan aset Badan
Usaha Milik Daerah Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha. Meski divonis dua tahun,
Dahlan tidak ditahan di jeruji besi. Hakim memutuskan penahanan kota untuk mantan
Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara itu. 5
Konflik antara pemegang saham dengan direksi PT. Sushi Tei juga pernah terjadi. Direktur
utama diduga telah melakukan tindakan pelanggaran good corporate governance dengan
memiliki usaha dengan mempergunakan merek perusahaan.

Direksi
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Diunduh
dari
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200909193606-17-185656/direksi-bni-dirombak-apakah-ada-yangsalah-di-kinerja pada tanggal 19 September 2020.
4
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut 15 Tahun Penjara diunduh dari https://news.detik.com/berita/d4563384/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-dituntut-15-tahun-penjara pada tanggal 19 September 2020
5
Korupsi Pelepasan Aset BUMD Dahlan Iskan Divonis Dua Tahun diunduh dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170421135130-12-209248/korupsi-pelepasan-aset-bumd-dahlaniskan-divonis-dua-tahun pada tanggal 19 September 2020
3
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Kuasa Hukum Sushi Tei Indonesia James Purba menjelaskan pemegang saham telah
memberhentikan Kusnadi Rahardja melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS LB) pada 22 Juli 2019 silam. Namun, usai lepas dari jabatannya yang
bersangkutan masih mengaku sebagai Direktur Utama. Berdasarkan kronologi
pemberhentian. James mengatakan pemegang saham mayoritas meminta pelaksanaan
audit internal pada pertengahan 2018. Hasilnya menemukan terdapat masalah
pengelolaan Sushi Tei Indonesia yang tidak sesuai prinsip good corporate
governance (GCG) oleh Kusnadi Rahardja. Oleh sebab itu, pada 2 Juli 2019, Dewan
Komisaris mengadakan rapat yang memutuskan memberhentikan sementara Kusnadi
Rahardja sebagai Direktur Utama. Ia mengatakan Kusnadi Rahardja tidak lagi mampu
dan mau melakukan kewajibannya sebagai Direktur Utama. Selain itu, Kusnadi
Rahardja memiliki konflik kepentingan dan menggunakan merek Sushi Tei untuk
kepentingan bisnisnya sendiri.6
Seorang Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat
membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan
pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Sebagaimana hal ini
diatur dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
Seorang direksi dapat diminta pertanggungjawabannya, jika terbukti bahwa dalam
pengambilan keputusan ini, direksi tersebut telah mengambil keuntungan pribadi atau terjadi
konflik kepentingan pribadi. Misalnya dalam penunjukkan pemenang tender, direksi menunjuk
pemenang tender adalah seseorang memiliki hubungan dekat dengan dia, seperti hubungan
keluarga maupun hubungan secara keuangan. Atau dalam pengambilan keputusan, adanya
kepentingan direksi tersebut dalam keputusan yang diambil.
Misalnya penentuan pemenang tender, dimana direksi menerima sesuatu barang yang
bernilai finansial kepadanya dan mempengaruhi keputusan direksi dalam penentuan pemenang
tender. Akan tetapi jika proses tender harus diuji mengenai kriteria penentuan pemenang seperti
harga, masa waktu pengerjaan, kualitas pekerjaan dan hal kualitatitf dan kuantitatif lainnya.
Sehingga tidak mudah untuk menduga terdapat keputusan yang conflict of interest.
Selain itu, jika direksi telah berusaha maksimal dalam mengantisipasi terhadap risikorisiko yang bisa timbul atas keputusannya dan telah meninjau dari berbagi sisi kepentingan
perusahaan dengan melibatkan pihak yang independen dan menelahaan mendalam. Maka
keputusan direksi tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian
keputusan yang diambil olehnya. Risiko-risiko seperti adanya jaminan pengerjaan, jaminan
dana yang ditahan, maupun isi perjanjian yang memberikan jaminan pekerjaan.
Sebagaimana diatur pada pasal 104 ayat 3 UU PT No. 40 Tahun 2007, Direksi tidak
bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan: kepailitan tersebut
bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk
Blokir
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diunduh
dari
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190906140541-92-428152/blokir-rekening-sushi-tei-gugat-mantandirektur-utama pada tanggal 19 September 2020
6
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mencegah terjadinya kepailitan. Hal ini berlaku bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan
pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.
Direksi dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara pribadi dalam hal terjadi
kepailitan PT apabila kepailitan PT tersebut disebabkan karena kesalahan/kelalaian yang
dilakukan Direksi dalam melakukan tugas pengurusan PT sehingga demi hukum akan
dijatuhkan beban tanggung jawab pribadi terhadap Direktur yang bersalah/lalai tersebut.
(Setianto, 2017).
Akan tetapi berdasarkan pasal 104 ayat 2 UU PT No. 40 Tahun 2007, dalam hal kepailitan
terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar
seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung
renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat
sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1. Periode 5 tahun digambarkan pada periode
X.

Gambar 1 Periode Jabatan Direksi
Sumber: Hasil Penelitan

Berdasarkan pasal 104 ayat 2 UU PT No. 4 Tahun 2007, maka direksi dapat dimintakan
pertanggungjawabaan adalah pihak A, B, C, D, E, F, G, H dan I, dimana masing-masing pihak
harus membukikan tidak terdapat kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada perseroan
hingga mengalami kepailitan. Hal ini terjadi karena selama 5 tahun, perseroan ini telah
mengalami perubahan 2 kali penggantian direksi dan melibatkan 9 orang direksi. Sebagaimana
pada penjelasan pasal 104, gugatan pertanggungjawaban dilakukan melalui pengadilan niaga
melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Jika direksi dapat membuktikan sebuah kerugian bukan disebabkan oleh kesengajaan yang
melibatkan kepentingannya, maka keputusannya, maka direksi tidak dapat diminta
pertanggungjawabannya. Hal ini dapat ditelaah dari proses pengambilan keputusan hingga efek
daripada keputusan yang diambil olehnya. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, mengingat
keputusan direksi memiliki systemic risk, dimana keputusan tertentu bisa menimbulkan
keputusan lainnya.
Hal ini juga akan menjadi risiko pada direksi yang sedang menjabat, dan terjadi proses
kepailitan diajukan oleh pihak ketiga. Direksi tersebut tidak mengambil keputusan yang
mengakibatkan timbulnya kepailitan, tetapi kepailitan terjadi pada saat yang bersangkutan
menjabat. Maka direksi yang menjabat harus mampu menjelaskan keterlibatannya.
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Akan tetapi, direksi tersebut akan memiliki kesulitan untuk menjabat sebagai direksi
lagi sesuai dengan Pasal 93 ayat 1 UU PT dimana yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
Pernyataan bersalah hampir tidak pernah terjadi terutama di perseroan terbatas dimiliki oleh
perseorangan / swasta. Akan tetapi, direksi tersebut menjabat pada saat perusahaan pailit,
sedangkan direksi yang menyebabkan perseroan pailit tidak menjabat pada saat itu. Hal ini
dijelaskan pada gambar 1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, seorang
direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika direksi tersebut telah lalai, konflik
kepentingan maupun tidak berusaha untuk mengantisipasi terhadap potensi kerugian yang akan
timbul.
Kerugian Pengambilalihan Setelah Persetujuan RUPS
Dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, wewenang seorang direksi dibatasin oleh
anggaran dasar dan undang undang terkait seperti undang undang perseroan terbatas maupun
peraturan khusus seperti perbankan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan
usaha merupakan keinginan daripada semua pelaku usaha, termasuk direksi sebuah perseroan.
Salah satu alternatif dalam pertumbuhan adalah melalui pengambilalihan.
Transaksi pengambilalihan oleh sebuah perseroan terbatas wajib memperoleh persetujuan
dari RUPS berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007. Direksi
akan mengajukan persetujuan kepada RUPS. Sebelum pengajuan rencana pengambilalihan,
direksi sepatutnya menyususn rencana kerja tahunan berdasarkan pasal 63 UU PT No. 40 Tahun
2007. Di dalam rencana kerja tahunan ini semestinya mencamtunkan rencana pengambilalihan
atau rencana ekspansi usaha tahunan.
Berdasarkan pasal 64 UU PT No. 40 Tahun 2007, maka direksi wajib menyampaikan
rencana kerja tahunan kepada dewan komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar. Sehingga rencana pengambialihan ini akan memperoleh persetujuan RUPS
dan juga memperoleh persetujuan dewan komisaris melalui rencana kerja tahunan. Gambar 2
menjelaskan mengenai proses permintaan persetujuan transaksi pengambilalihan.

Gambar 2 Transaksi Pengambilalihan
Sumber: Hasil Penelitian
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Jika setelah pengambilalihan dan perusahaan yang diambilalih mengalami kerugian,
apakah direksi tetap dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian ini? Kita akan
membahas penyebab kerugian ini dari beberapa sisi yakni:
1. Penyebab kerugian murni karena operasional
Kerugian disebabkan karena kerugian operasional, maka dewan komisaris atau RUPS dapat
meminta pertanggungjawaban direksi terhadap rencana pengambilalihan ini. Apakah hal ini
telah dianalisis mengenai potensi risiko-risiko yang akan muncul. Jika tidak ada analisis,
maka kita akan melihat apakah ada kerugian tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya;
dan apakah direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut berdasarkan pasal 97 ayat 5 UU PT. No. 40 Tahun 2007.
Jika tidak ada upaya direksi tersebut, maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Akan tetapi jika ada upaya-upaya tersebut, termasuk dalam proses permintaan persetujuan
di RUPS dan telah dibahas pada rencana kerja tahunan, maka direksi tidak bisa dimintakan
pertanggungjawabannya.
Pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama
dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan
dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
Pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada Direksi hanya berdasar alasan salah
dalam memutuskan (mere error of judgement) tetapi harus dibuktikan bahwa Direksi
memang benar-benar sudah berbuat kelalain, tidak beriktikat baik dan/atau tidak
menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi
Perseroan. (Isfardiyana, 2017)
2. Penyebab kerugian karena sebuah kejadian di luar kemampuan direksi
Penyebab kerugian perusahaan target karena akibat adanya sebuah kejadian di luar
kemampuan kontrol direksi seperti kejadian Pandemi Covid-19, maka direksi dapat
dimintakan pertanggungjawabannya. Karena ketika direksi mengajukan proposal
pengambilalihan semata-mata didasarkan pada business judgement rule. Kondisi pada saat
pengajuan persetujuan.
Business Judgement Rule memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pejabat
perseroan dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau
transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, selama kebijakan atau keputusan
bisnis atau transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dalam
lingkup tanggung jawab dan wewenangnya. (Wardhana, 2019).
Seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi
tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan
telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai
ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Yusro et al., 2020)
3. Penyebab kerugian karena adanya conflict of interest oleh direksi
Direksi tidak memiliki itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan mempunyai benturan
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian terjadi. Direksi mengajukan pengambilalihan perusahaan target,
ternyata perusahaan target dimiliki oleh salah seorang direksi sendiri. Pengambilalihan ini
menyebabkan pengalihan semua harta dan kewajiban perusahaan target kepada perseroan.
Sehingga perseroan mengalami kerugian. Berdasarkan pasal 97 ayat 5, maka direksi dapat
dimintakan pertanggungjawabannya. Faktor faktor yang menimbulkan Benturan
Kepentingan adalah faktor internal yaitu merupakan transaksi Benturan Kepentingan
dilakukan di dalam peseroan untuk kepentingan pribadiyang dilakukan oleh direktur,
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sedangkan faktor eksternal merupakan transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh
direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untukkeuntungan perseroan,
melainkan dilakukannya secara diam-diam dan kolusi. (Marsela, 2016).
Jika kerugian ditimbulkan setelah pengambilalihan, maka direksi tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban, jika direksi telah memperoleh persetujuan dari organ perseroan lainnya
sesuai Undang Undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Jika kerugian yang terjadi
akibat kejadi operasional di luar kontrol direksi dan kejadian luar biasa seperti pandemi, maka
direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, selama sudah diantisipasi. Direksi dapat
dimintakan pertanggungjawabannya, jika transaksi pengambilalihan, direksi memiliki konflik
kepentingan.
IV. KESIMPULAN
Direksi bertanggungjawab menjalankan kegiatan operasional perseroan sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fiduciary duty direksi dengan business judgement
rule dalam pengambilan keputusan direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan tanggung
jawab direksi jika perseroan pailit. Direksi mempergunakan business judgement rule dalam
melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah
mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Jika direksi
dapat membuktikan sebuah kerugian bukan disebabkan oleh kesengajaan yang melibatkan
kepentingannya,
maka
keputusannya,
maka
direksi
tidak
dapat
diminta
pertanggungjawabannya. Hal ini dapat ditelaah dari proses pengambilan keputusan hingga efek
daripada keputusan yang diambil olehnya. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, mengingat
keputusan direksi memiliki systemic risk, dimana keputusan tertentu bisa menimbulkan
keputusan lainnya. Jika kerugian ditimbulkan setelah pengambilalihan, maka direksi tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika direksi telah memperoleh persetujuan dari organ
perseroan lainnya sesuai Undang Undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Jika
kerugian yang terjadi akibat kejadi operasional di luar kontrol direksi dan kejadian luar biasa
seperti pandemi, maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, selama sudah
diantisipasi. Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika transaksi pengambilalihan,
direksi memiliki konflik kepentingan. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan
mempertimbangkan pemberian acquit and discharge kepada direksi dalam RUPS, serta
peraturan-peraturan khusus industri tertentu oleh institusi terkait tentang pertanggungjawaban
direksi seperti keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian diharapkan mampu
memberikan kontribusi kepada ilmu hukum di Indonesia terutama mengenai fiduciary duty and
business rule judgement.
REFERENSI
Affandhi, F., Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, Mahmud., (2016). Business Judgement
Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan
Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil. USU Law Journal. 4(1),
33-44.
Akbar, MGG. (2016). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi
Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 1(1), 1-15
Ariawan, G. (2020). Bahan Kuliah Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum, Universitas
Tarumanagara
100

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Diasamo, IN., (2019) Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi. Lex
Crimen. XIII(10), 78-88
Gea, AF., Hirsanuddin, & Djumardin. (2020). Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit
Perseroan Terbatas. Journal of Education on Social Science, 4(1), 83 – 98,
DOI:https://doi.org/10.24036/jess/vol4-iss1
Isfardiyana, SH. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. Jurnal Panorama
Hukum, 2(1), 1-21
Lie, G., Saly, JN., Gunadi, A., Tirayo, A. (2019). Problematika UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis, Jurnal Bakti
Masyarakat Indonesia, 2 (2)
Mahyani, A., (2019). Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang Merugi. Jurnal Hukum
Bisnis Bonum Commune. 2(1), 1-10
Marsela (2016). Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola
Perseroan Terbatas. Penegakan Hukum. 3(1), 23-40
Setianto, VY. (2017). Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang
Pailit. Mimbar Yustitia, 1(2), 202-222
Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
Wardhana, GP. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas
Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis,
14(1), 59-69
Yusro, MA., Shaleh, AI., & Disemadi, HS. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis
Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. Jurnal Jurisprudence. 10(1),
127-145, DOI: 10.23917/jjr.v10i1.11006
Sumber Lainnya:
Direksi BNI Dirombak Apakah Ada Yang Salah Di Kinerja? Diunduh dari
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200909193606-17-185656/direksi-bni-diromb
ak-apakah-ada-yang-salah-di-kinerja pada tanggal 19 September 2020.
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dituntut 15 Tahun Penjara diunduh dari
https://news.detik.com/berita/d-4563384/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-dituntut15-tahun-penjara pada tanggal 19 September 2020
Korupsi Pelepasan Aset BUMD Dahlan Iskan Divonis Dua Tahun diunduh dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170421135130-12-209248/korupsi-pelepasanaset-bumd-dahlan-iskan-divonis-dua-tahun pada tanggal 19 September 2020
Blokir Rekening Sushi Tei Gugat Mantan Direktur Utama diunduh dari
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190906140541-92-428152/blokir-rekening-su
shi-tei-gugat-mantan-direktur-utama pada tanggal 19 September 2020

101

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID P-HUKUM-04

PENGARUH RELASI KUASA DESA TERHADAP PENINGKATAN
PEMAHAMAN KEPEMILIKAN AKTA DAN SERTIFIKAT TANAH
SEBAGAI USAHA PENCEGAHAN PERMASALAHAN TANAH
(Studi : Desa Cisarua, Desa Caringin dan Desa Pamijahan)
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia 7

ABSTRAK
Konsep dasar kepemilikan atas tanah oleh individu yang diakui oleh Negara diwujudkan dalam Hak atas Tanah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(yang selanjutnya disebut UUPA), hingga saat ini masih dipahami secara terbatas oleh masyarakat. Pemahaman
yang terbatas ini dibuktikan masih ditemukannya pemahaman yang salah terkait akta tanah dan sertifikat tanah
sebagai bukti alas hak, sebagaimana yang terjadi pada 3 Desa di Bogor. Kebaruan dalam temuan permasalahan
yang timbul Penyebab terbaru yang diketahui bukan karena kurangnya sosialisasi namun memang dalam
pelaksanaannya diperlukan pendampingan secara intensif dan periodik oleh pihak yang memiliki relasi kuasa
sehingga dapat menggerakan semua pihak dalam mewujudkan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat
desa untuk mewujudkan perlindungan hak atas tanah, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi. Metode penelitian
yang digunakan adalah secara yuridis empiris dikarenakan perlu dilakukan penyesuaian dengan karakter masingmasing daerah. Hasil dari penelitian adalah dirumuskannya model relasi kuasa yang dapat diterapkan di 3 desa
tersebut dengan fokus pemberdayaan perangkat desa untuk mendukung terciptanya Relasi Kuasa Desa Power to
Relation dengan menjadi agen Pemerintah Desa untuk melakukan pendampingan pada masyarakat desa tersebut,
guna melakukan pendampingan dan advokasi pada masyarakat desa terkait untuk mendapatkan keadilan dalam
Hukum Tanah.
Kata Kunci: Pengaruh , Relasi Kuasa , Sertifikat Tanah, Permasalahan Tanah
ABSTRACT
The basic concept of ownership of land by individuals recognized by the State is manifested in Land Rights as
regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as UUPA),
until now it is still limitedly understood by the community. This limited understanding is proven by the fact that
incorrect understanding is still found regarding land deeds and land certificates as evidence of rights grounds, as
happened in 3 villages in Bogor. The most recent cause that is known is not due to lack of socialization, but indeed
in its implementation, intensive and periodic assistance by parties with power relations is needed so that it can
mobilize all parties in realizing assistance and advocacy to village communities to realize protection of land rights,
so synchronization is necessary. The research method used is juridical empiric because it is necessary to make
adjustments to the character of each region. The result of the research is the formulation of a power relation model
that can be applied in the 3 villages with a focus on empowering village officials to support the creation of Village
Power to Relationship by becoming a Village Government agent to provide assistance to the village community,
in order to provide assistance and advocacy to the village community related to getting justice in the Land Law.
Keywords: Influence, Power Relations, Land Certificates, Land Issues

1.

PENDAHULUAN
Konsep dasar kepemilikan kepemilikan atas tanah bukan merupakan perihal baru
khususnya di Indonesia, sebagaimanan Di Indonesia dasar Pengaturan dan Perlindungan terkait
Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA)yang di dalamnya termasuk mengatur Hak
Tanah. Hak atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi
7
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pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib
dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan dasar pembeda antara hak atas tanah
satu dengan yang lainnya.
Konsep dasar kepemilikan tanah di jelaskan pula dalam UUPA bahwa pemegang hak
tertinggi terhadap tanah di Indonesia adalah Seluruh Warga Indonesia dimana Negara menjadi
(FX. Sumarja.2015 : xvii)
Institusi yang di tunjuk untuk melakukan pengelolaan
(beheerdaad), 2) merumuskan kebijakan (beleid), 3) melakukan pengurusan (bestuurdaad), 4)
melakukan pengaturan (regelendaad), dan 5) melakukan pengawasan (toezichtthoundendaad)
yang selanjutnya dikenal dengan Hak menguasai Negara. Konsep penguasaan atas tanah yang
sedemikian diatur ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan masyarakat inidonesia,
karena pada saat perumusan UUPA tanah merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat
indonesia baik untuk memenuhi kebutuhan Pangan dan Papan. Sehingga hal tersebut yang
membuat Indonesia menjadi Negara Agraris.
Upaya Negara melakukan pengelolaan adalah melakukan pendistribusian pemanafaatan
tanah kepada warga Negara Indonesia, pendistribusian ini di lakukan dalam berbagai formula
dan mekanisme sehingga melahirkan Hak Individual atas Tanah, salah satunya adalah Hak
milik atas tanah yang merupakan hak yang terkuat dan terpenuh dipunyai individu atas tanah
sehingga Hak milik atas tanah ini memberikan pemegang haknya memiliki pemakaian ekslusif
sehingga diluar pemegang hak berdasar pengaturan pihak lain dilarang memanfaatkan tanah
tersebut tanpa ijin pemegang hak. Upaya negara melakukan pengelolaan dengan
pendistribusian hak atas tanah dilaksanakan Negara di barengi dengan merumuskan kebijakan
(beleid),melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengaturan (regelendaad), dan
melakukan pengawasan (toezichtthoundendaad). Mekanisme pengaturan dan pengawasan
tersebut diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP pendaftaran tanah).
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Konsep dasar Penganturannya adalah melalui
pendaftaran tanah inilah, Negara akan memberikan pengakuan terhadap kepemilikan individu
terhadap tanah dengan diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut sebagai legitimasi tertulis bagi
pemegang hak, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Tanah. Mekanisme pendaftaran tanah
tersebut dilakukan di instansi Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan dibawah
tanggung jawab Kementrian Pertanahan. dimana unit kerja dari Badan Pertanahan nasional di
wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah disebut Kantor Pertanahan.
PP Pendaftaran tanah tersebut mengatur bahwa bagi Individu yang hendak mengajukan
permohonan pendaftran tanah maka perlu memenuhi persyaratan dokumen dan mekanisme
persyaratan. Salah satu syarat dokumen dalam Pendaftaran tanah adalah Akta Tanah. Akta
Tanah (PP No 37/1998 Pasal 2) adalah akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu. Dalam pelaksanaanya banyak yang sulit membedakan Antara sertifikat
tanah dan Akta tanah contohnya yang terjadi di Desa Cisarua, Desa Caringin dan Desa
Pamijahan. Banyak warga yang mendalilkan bahwa merupakan pemilik tanah yang sah, namun
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saat dilakukan pembuktian mereka hanya memiliki akta tanah. Praktek demikian pula yang
menimbulkan terjadinya banyak sertifikat ganda dan perampasan hak milik atas tanah dari
warga asli desa ke pada pihak swasta.
Pemilihan Desa didasarkan pada kesamaan dalam geogrfis, karakter kepemimpinan
Pemerintah desa atauapun daerah dan karakteristik masyarakatnya.
Berdasar permasalahan tersebut, mustinya dapat dihindari dengan mekanisme sosialisasi
dan pendapingan yang intensif. Apabila kegiatan sosialisas dan pendampingan tersebut hanya
berpangku pada BPN dalam pelaksanaanya maka praktek yang demikian ini tidak aka nada
habisnya hal tersbut disebabkan sebaran penduduk dan kondisi geografis yang tidak mudah
sehingga perlu suatu model kebijakan yang sangat erat dengan kehidupan warga desa ini, perlu
ada kesadaran bersama oleh warga desa sehingga memebentuk mekanisme sosialisasi dan
pendapingan yang intensif sehingga pengetahuan terkait pendaftaran tanah sebagai mekanisme
memperoleh pengakuan alas hak dari Negara atas kepemilikannya terhadap tanah dapat
tercapai. Pihak yang paling dekat dengan kondisi ini adalah Perangkat Desa. Parangkat desa
adalah pihak yang menjalankan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa (PP No 37/1998 Pasal 1)
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.lembaga pemerintah yang bertugas
mengelola wilayah tingkat desa.
2.

METODE KEGIATAN
Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk
memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi,
dengan pemberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Melakukan wawancara kepada beberapa
warga dan pejabat Desa yang kemudian dilakukan inventaris permasalahan yang berkembang
dalam masyarakat tersebut.
3.

HASIL PENELITIAN
Relasi kuasa (power relation) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok
lainnya berdasarkan ideologi tertentu. kekuasaan (power) adalah konsep yang kompleks dan
abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. selain itu, kekuasaan juga dapat
didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung
individu atau kelompok lainnya (thomas, 2004:10). peran kekuasaan dan skema resolusi konflik
perlu mendapat perhatian saat “memainkan” relasi kuasa. Sehingga Pengaruh Relasi kuasa desa
dalam membentuk pemahaman akta dan sertifikat tanah sebagai bukti alas hak kepemilikan
tanah, merupakan usaha yang dapat diajukan penulis sebagai upaya pencegahan permasalahan
tanah khusunya dalam pelaksanaannya di desa cisarua, desa caringin dan desa pamijahan yang
merupakan dasar dalam membentuk model pengaturan.
Pemikiran ini di dasarkan pada beberapa penelitian telah menggambarkan urgensinya 2 hal
tersebut, dengan sangat jelas. pertama adalah penelitian jeannine murphy, berjudul “the
individual versus the institution: analysis of power relation in irish society” (2007), yang
mengungkapkan adanya peran kekuasaan di masyarakat. Kedua, penelitian henry silka innah
dan kawan-kawan, berjudul “peran dinamika jejaring aktor dalam reforestasi di papua” (2012),
yang mengungkapkan adanya potensi konflik pada hubungan antar aktor sehingga
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membutuhkan relasi kuasa yang memiliki skema resolusi konflik. Prakteknya, relasi kekuasaan
dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : power over relation dan power to relation.
Pertama, Power Over Relation adalah Pemahaman dimana kuasaan yang hadir dalam
bentuk dominasi,yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (power over) sesuatu atau
seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui
mobilisasi sumberdaya. Kedua, Power to Relation adalah Pemahaman kekuasaan yang hadir
dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (power to) sesuatu atau
seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses
intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.
Relasi Kuasa dalam pelaksanaanya akan melahirkan kekuasaan dapat bersifat konfliktual
(conflictual) dan koersif (coercive), sehingga ia perlu dibangun melalui konsensus (consensus)
dan legitimasi (legitimacy). Kekuasaan bukanlah hal yang ada dengan sendirinya, melainkan
sesuatu yang harus dikultivasi (cultivated) karena Kekuasaan merupakan wujud adanya
kewenangan yang legitimate (Moncrieffe, 2004:26-27). Sehingga bila dihubungkan dalam
Relasi Kuasa dalam konteks strategi pertanahan maka Power to Relation.
Mengapa Power to Relation ? Karena bila dihubungkan dalam konteks strategi pertanahan
yang memfailitasi pencegahan permasalahan pertanahan maka diperlukan Relasi Kuasa yang
sifatnya pemberdayaan karena bila dikaitkan dalam temuan permasalahan di 3 Desa Bogor yaitu
: Cisarua, Caringin dan Pamijahan. Mengapa ke 3 Desa ini ? adalah karena daerah-daerah ini
memiliki karakteristik yang serupa yaitu : Pertama, memiliki wilayah yang Luas. Kedua,
memiliki pembangunan dan pemanfaatan ruangan yang tidak merata, dan Ketiga memiliki
permasalahan dan kendala yang serupa, sebagaimana terjabar sebagai berikut :
Profil Desa dan Permasalahan Tanah yang muncul
Kecamatan Cisarua : Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan (Diskominfo Kota Bogor, 2019)
Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Desa Tugu Utara terklasifikasi
sebagai desa Swakarya dan Kategori Desa adalah Madya. Total luas wilayah adalah 1.070.00
Ha, dengan batas Wilayah meliputi sebagai berikut : Sebelah Utara : Sukamakmur ; Sebelah
Selatan : Desa Tugu Selatan ; Sebelah Timur: Kecamatan Pacet ; Sebelah Barat : Desa
Batulayan. Desa Tugu Utara ditinggali ± 3.149 Kepala Keluarga, dengan mayoritas warga Tugu
Utara bermata pencaharian sebagai Wiraswasta. Struktur Pengurus Desa dipimpin oleh
Bapak Asep Ma'mun Nawawi selaku Kepala Desa/Kelurahan dan Bapak Dahi W Chandra
selaku Sekretaris Desa/Kelurahan; serta Badan Permusyawaratan Desa Drs Sunarya Abdul
Hakim.
Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Desa Tugu Selatan
terklasifikasi sebagai Desa Swadaya dan Kategori Desa adalah Madya. Total luas wilayah
adalah 9.542.134 Ha, dengan batas Wilayah meliputi sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa
Tugu Utara ; Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur ; Sebelah Timur: Desa Ciloto ; Sebelah Barat
: Desa Cibeurem. Desa Tugu Selatan ditinggal ± 3150 kepala keluarga, dengan mayoritas warga
Tugu Selatan bermata pencaharian sebagai Pengusaha kecil, menengah dan besar. Struktur
Pengurus Desa dipimpin oleh H. Afif Lukman selaku Kepala Desa/Kelurahan.
Permasalahan terkait Tanah yang terjadi di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan adalah
sebagai berikut :
- Banyak warga yang tidak memiliki wawasan terkait kepengurusan Administrasian Tanah
dapat menikmati manfaat pendaftaran Tanah secara PTSL maupun sebagaimana diatur PP
24/1997. (Warta Kota, 2019)
- Banyak Konflik dengan perusahaan besar terkait kepemilikan Hak Guna Usaha. (Warta
Kota, 2019)
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-

Banyak Warga yang mendirikan bangunan tanpa Surat Izin Bangunan. (Republika, 2019)
Banyak Oknum yang melakukan pemalsuan Dokumen-Dokumen Pertanahan (Suara
Merdeka, 2020)
Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagai berikut (Asep Ma’mun, 2019) :
- Warga Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan kebanyakan adalah orang yang telah tinggal di
Desa tersebut sebelum Indonesia merdeka. Warga Desa Tugu Utara tidak memilki Bukti
Dokumen yang cukup sebagai bukti alas hak.
- Warga Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan tidak cukup sadar dan memiliki kemapuan
memahami yang cukup terkait mekanisme pendaftaran tanah sehingga kebanyakan
menyalah artikan bahwa Akta Tanah merupakan bukti kepemilikan tanah sama halnya
dengan sertifikat tanah
- Banyak ditemukan tanah yang terlantar oleh pemiliknya di daerah Desa Tugu Utara dan
Tugu Selatan
- Banyak ditemui di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan pengungsi dan pencari suaka
kebanyakan dari Pakistan dan Afghanistan, rohingya. Serta turis yang berasal dari Arab.
(Ridwan, 2019)
Kecamatan Caringin : Desa Caringin (Diskominfo Kota Bogor, 2019)
Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Desa Caringin terklasifikasi
sebagai Desa Swadaya dan Kategori Desa adalah Mula. Total luas wilayah adalah 7.420.000
Ha, dengan batas Wilayah meliputi sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Cimandehilir;
Sebelah Selatan : Desa Pasirmuncang, Muarajaya ; Sebelah Timur: Desa Lemahduhur ; Sebelah
Barat : Kali Cisadane. Desa Caringin ditinggal ± 2.543 Kepala Keluarga, dengan mayoritas
warga caringin. Struktur Pengurus Desa dipimpin oleh Mulyadi selaku Kepala Desa/Kelurahan.
Permasalahan terkait Tanah yang terjadi di Desa Caringin adalah sebagai berikut :
- Sengketa terkait penggarapan pertanian oleh warga dengan pihak perorangan pemilik tanah
(bisnis jakarta, 2020)
- Sengketa dengan perusahaan besar terkait kepemilikan Hak Guna Usaha dengan Lahan
garapan Warga ( Teras, 2020)
- Sengketa warga dengan perusahaan developer perumahan. (Lensa Fokus, 2019)
- Banya Lahan dan Tanah tanpa alas hak yang telah dilakukan pendaftaran Tanah secara
PTSL maupun sebagaimana diatur PP 24/1997. (Warta Kota, 2019)
- Banyak Oknum yang melakukan pemalsuan Dokumen-Dokumen Pertanahan (Suara
Merdeka, 2020)
Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagai berikut (Marpudin, 2019) :
- Warga Desa Caringin adalah warga yang mula dengan mata pencarian bercocok tananam
untuk beberapa generasi terhadap lahan yang sama
- Warga Desa Caringin tidak memahami konsep kepemilikan atas tanah di buktikan dengan
sertifikat tanah yang menimbulkan hak Eksklusif bagi pemegangnya.
- Warga Desa Caringin tidak memahami konsep pengaturan terhadap lahan kosong.
Kecamatan Pamijahan : Desa Gunung Picung (Diskominfo Kota Bogor, 2019)
Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Desa Picung terklasifikasi
sebagai Desa Swadaya dan Kategori Desa adalah Madya. Total luas wilayah adalah 7.420.000
Ha, dengan batas Wilayah meliputi sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Gunung Menyan
Dan Desa Pasarean; Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi ; Sebelah Timur: Desa Gunung
Bunder I Dan Ii Dan Kali Ciaruteun; Sebelah Barat : Kali Cigamea Dan Desa Gunung Sari.
Desa Gunung Picung ditinggal ± 2.543 Kepala Keluarga, dengan mayoritas warga Gunung
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Picung. Struktur Pengurus Desa dipimpin oleh
Bapak Oman selaku Kepala Desa/Kelurahan
dan Bapak Adji Supendi selaku Sekretaris Desa/Kelurahan; serta Badan Permusyawaratan Desa
Abdurahman.
Permasalahan terkait Tanah yang terjadi di Desa Gunung Picung adalah sebagai berikut :
- Banyak warga yang tidak memiliki wawasan terkait kepengurusan Administrasian Tanah
dapat menikmati manfaat pendaftaran Tanah secara PTSL maupun sebagaimana diatur PP
24/1997. (Sorottipikor, 2020)
- Banyak Konflik Tanah yang bersertifikat ganda (Heibogor, 2016)
- Banyak Oknum yang melakukan pemalsuan Dokumen-Dokumen Pertanahan (Suara
Merdeka, 2020).
Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagai berikut (Oman, 2019) :
- Warga Desa Gunung Picung kebanyakan adalah orang yang telah tinggal di Desa tersebut
sebelum Indonesia merdeka. Warga Desa Tugu Utara tidak memilki Bukti Dokumen yang
cukup sebagai bukti alas hak.
- Warga Desa Gunung Picung tidak cukup sadar dan memiliki kemapuan memahami yang
cukup terkait mekanisme pendaftaran tanah sehingga kebanyakan menyalah artikan bahwa
Akta Tanah merupakan bukti kepemilikan tanah sama halnya dengan sertifikat tanah
- Banyak ditemukan tanah yang terlantar oleh pemiliknya di daerah Desa Gunung Picung
Banyak ditemui Oknum yang tidak bertanggung jawab di Desa Gunung Picung yang
memanfaatkan kondisi tersebut.
Permasalahan tanah yang muncul tersebut bila dituangkan dalam table sehingga Inventaris
Permasalahan Tanah yang yang muncul adalah sebagai berikut:
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NO

PARAMETER

Sengketa Tanah
yang Timbul

-

-

-

-

Penyebab
sengketa tanah

-

-

CISARUA :
Desa Tugu Utara
dan Desa Tugu
Selatan
Banyak warga yang tidak memiliki
wawasan terkait
kepengurusan
Administrasian
Tanah dapat
menikmati manfaat
pendaftaran Tanah
secara PTSL
maupun
sebagaimana diatur
PP 24/1997.
Banyak Konflik
dengan perusahaan
besar terkait
kepemilikan Hak
Guna Usaha
Banyak Warga yang
mendirikan
bangunan tanpa
Surat Izin Bangunan
Banyak Oknum
yang melakukan
pemalsuan
Dokumen-Dokumen
Pertanahan
Warga Desa Tugu
Utara dan Tugu
Selatan kebanyakan
adalah orang yang
telah tinggal di Desa
tersebut sebelum
Indonesia merdeka.
Warga Desa Tugu
Utara tidak memilki
Bukti Dokumen
yang cukup sebagai
bukti alas hak.
Warga Desa Tugu
Utara dan Tugu
Selatan tidak cukup
sadar dan memiliki

CARINGIN :
Desa Caringin
Sengketa terkait
penggarapan
pertanian oleh warga
dengan pihak
perorangan pemilik
tanah
Sengketa dengan
perusahaan besar
terkait kepemilikan
Hak Guna Usaha
dengan Lahan
garapan Warga.
Sengketa warga
dengan perusahaan
developer perumahan.
Banya Lahan dan
Tanah tanpa alas hak
yang telah dilakukan
pendaftaran Tanah
secara PTSL maupun
sebagaimana diatur
PP 24/1997.
Banyak Oknum yang
melakukan pemalsuan
Dokumen-Dokumen
Pertanahan
Warga
Desa
Caringin
adalah
warga yang mula
dengan
mata
pencarian bercocok
tananam
untuk
beberapa
generasi
terhadap lahan yang
sama
Warga
Desa
Caringin
tidak
memahami konsep
kepemilikan
atas
tanah di buktikan
dengan
sertifikat
tanah
yang

PAMIJAHAN :
Desa Gunung
Picung
- Banyak
warga
yang
tidak
memiliki
wawasan terkait
kepengurusan
Administrasian
Tanah
dapat
menikmati
manfaat
pendaftaran
Tanah
secara
PTSL
maupun
sebagaimana
diatur
PP
24/1997.
- Banyak Konflik
Tanah
yang
bersertifikat
ganda
- Banyak Oknum
yang melakukan
pemalsuan
DokumenDokumen
Pertanahan
- Warga
Desa
Gunung Picung
kebanyakan
adalah orang yang
telah tinggal di
Desa
tersebut
sebelum
Indonesia
merdeka. Warga
Desa Tugu Utara
tidak
memilki
Bukti Dokumen
yang
cukup
sebagai bukti alas
hak.
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kemapuan
memahami yang
cukup terkait
mekanisme
pendaftaran tanah
sehingga
kebanyakan
menyalah artikan
bahwa Akta Tanah
merupakan bukti
kepemilikan tanah
sama halnya dengan
sertifikat tanah
- Banyak ditemukan
tanah yang terlantar
oleh pemiliknya di
daerah Desa Tugu
Utara dan Tugu
Selatan
- Banyak ditemui di
Desa Tugu Utara
dan Tugu Selatan
pengungsi dan
pencari suaka
kebanyakan dari
Pakistan dan
Afghanistan,
rohingya. Serta turis
yang berasal dari
Arab.

menimbulkan
hak - Warga
Desa
Eksklusif
bagi
Gunung Picung
pemegangnya.
tidak cukup sadar
Warga
Desa
dan
memiliki
Caringin
tidak
kemapuan
memahami konsep
memahami yang
pengaturan terhadap
cukup
terkait
lahan kosong.
mekanisme
pendaftaran tanah
sehingga
kebanyakan
menyalah artikan
bahwa
Akta
Tanah merupakan
bukti kepemilikan
tanah
sama
halnya
dengan
sertifikat tanah
- Banyak
ditemukan tanah
yang
terlantar
oleh pemiliknya
di daerah Desa
Gunung Picung
Banyak ditemui
Oknum
yang
tidak bertanggung
jawab di Desa
Gunung Picung
yang
memanfaatkan
kondisi tersebut.

Tabel 1. Inventaris Permasalah dan Penyebab Permasahan Tanah
Sumber: Penulis, 2020
Berdasar inventaris permasalahan tersebut diatas, maka dikatuhui bahwa perlunya
dilakukan perubahan Model pengaturan untuk menghindari hal tersebut terjadi berulang-ulang
maka penulis melakukan analisis terhadap pengaruh relasi kuasa desa terhadap peningkatan
pemahaman kepemilikan akta dan sertifikat tanah sebagai upaya dan usaha bagi pemerintah
desa untuk mencegah permasalahan tanah. Sebelum pembahasan lebih dalam, hal yang perlu
dipahami terlebih dahulu adalah penyebab munculnya permasalahan. Permasalahan dan
penyelesaian permasalahan terkait tanah dalam pelaksanaannya bergantung pada Sistem
Pendaftaran Tanah yang berlaku di daerah tersebut.
Sistem pendaftaran tanah didunia ini dikenal ada dua model atau jenis pendaftaran tanah ,
yaitu: Pertama, Registration of title pendaftaran hak, pendaftaran dengan stelsel positif ataupun
seringkali disebut sistem Torrens. Kedua, Registration of deeds atau model pendaftaran akta
atau pendaftaran tanah dengan stelsel negatif. Apabila mencermati ketentuan hukum yang
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berlaku (PP 24 /1997) dengan merujuk pada dokumen formal kepemilikan hak atas tanah sesuai
ketentuan hukum tersebut berupa sertipikat hak maka dapat disimpulkan bahwa sistem
pendaftaran tanah di Indonesia seharusnya mendasarkan pada sistem pendaftaran dengan stelsel
positif, karena memang ciri atau karakter khas dari sistem pendaftaran tanah ini adalah adanya
sertipikat sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah.
Terlebih lagi seluruh urutan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan menuju kepada aturan hukum pada sistem pendaftaran tanah dengan
model sistem stelsel positif. (Hidayatur Rohman, 2016 : 25-27). Mencermati Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 459 K / Sip / 1975 secara tegas, mengatur
bahwa Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah menganut sistem negatif, namun karakter sistem
pendaftaran positif sebagaimana tersebut diatas maka apabila melihat konstruksi hukum dari
sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa model atau jenis sistem
pendaftaran tanah adalah stelsel negatif bertendensi positif atau stelsel positif minus
kompensasi. (Hidayatur Rohman, 2016 : 28-29).
Strategi pertanahan merupakan sesuatu yang penting bagi pemerintah desa, karena
merupakan wujud fungsi pelayanannya kepada rakyat. Ketika pemerintah desa menerapkan
strategi pertanahan, maka ia memiliki peluang untuk menyejahterakan Rakyat. Hal ini penting,
karena rakyat membutuhkan pengelolaan pertanahan, yang mampu membangun kesejahteraan,
keadilan, dan harmoni social, sehingga strategi tersebut harus mampu membangun (Aristiono
Nugroho dkk, 2015:13):
(1)Kesejahteraan rakyat, meskipun untuk itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu.
(2)Keadilan bagi rakyat, terutama dalam pemberian kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh
kesejahteraan.
(3)Harmoni sosial, yaitu keserasian peran dan kontribusi semua elemen desa, termasuk rakyat,
dalam memberi manfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan.
(4)Keberlanjutan strategi pertanahan yang diterapkan, agar dapat terus merespon dinamika
sosial dan kebutuhan.
Berdasarkan hal, tersebut diatas maka pemerintah desa perlu menyusun strategi pertanahan
yang berisi rencana pengelolaan pertanahan. Strategi pertanahan pemerintah desa diterapkan,
maka strategi tersebut minimal memiliki dua unsur, yaitu (Aristiono Nugroho dkk, 2015:11).:
(1) Isi strategi pertanahan, yang terdiri dari:
(a) strategi dalam penguasaan dan pemilikan tanah, dan
(b) strategi dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
(2) Akomodasi kebutuhan rakyat dalam strategi pertanahan, yang terdiri dari:
(a) pencapaian keadilan dan kesejahteraan, dan
(b) terwujudnya harmoni sosial dan prospek keberlanjutan.
Sehingga untuk merealisasi Strategi pertanahan tersebut perlu didukung dengan Relasi
Kuasa. Relasi Kuasa yang dimaksud adalah Relasi Kuasa Pemerintah Desa sebagai institusi
kekuasaan yang berperan langsung dalam kehidupan masyarakat Desa. Dalam penyusunan
Model Relasi Kuasa Pemerintah Desa yang Power to Relation, maka perlu memperhatikan
beberapa hal berikut :
Pertama, Pihak-Pihak yang berperan. Pelaksanaan Model Relasi Kuasa Desa, sangat
ditentukan oleh karekteristik warga desa maka perlu diketahui kondisi masing-masing daerah.
Memerlukan Pihak – pihak sebagai berikut:
(1) pemerintah desa, sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan;
(2) warga desa pemilik hak atas tanah, sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan;
(3) Perangkat Desa, sebagai pihak yang berperan sebagai agen informasi terkait pendaftaran
tanah;
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(4) Kelompok kerja warga desa (Perangkat Desa dan Kelompok Warga Desa), sebagai pihak
yang memperjuangkan kepentingan warga.
Peran para pihak-pihak tersebut adalah sebagai agen penggerak masyarakat desa sehingga
dapat mendukung dan mendorong terbentuknya Relasi Kuasa pertanahan yang memfailitasi
pencegahan permasalahan pertanahan. Model Relasi kuasa yang demikian, ditujukan untuk
mendukung penerapan strategi pertanahan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga
kekuasaan musti di rumuskan dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan
terhadap (power to) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud
otonomi masyarakat, melalui proses intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas
bersama. Karena menurut Aristiono Nugroho dkk, (2015:7) Sistem pendaftaran tanah
sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perlu di dukung dengan Model Relasi
Kuasa Pemerintah Desa sebagai sarana pelaksana dengan tujuan utama yaitu Produktifitas dan
kesejahteraan Rakyat.
Kedua, Formulasi Instrumen Kuasa Pemerintah Desa. Dalam mencapai tujuan Model
Relasi Kuasa yang dapat memberdayakan dan mendampingi kebutuhan Masyarakat desa
terhadap pemahaman dan usaha mempertahankan hak atas tanah maka perlu dilakukan
formulasi sebagai berikut :
(1) Adanya upaya untuk menerapkan power over relation, agar tujuan untuk memberdayakan
perangkat desa dan masyarakat dapat tercapai, maka relasi kuasa diformulasikan sebagai:
(a) instrumen pencapai tujuan, dan
(b) instrumen mobilisasi sumberdaya.
(2) Adanya upaya memperlihatkan power to relation, agar para petani mengerti atas itikad baik
Pemerintah Desa, maka relasi kuasa diformulasikan sebagai::
(a) instrumen otonomi petani, dan
(b) instrumen pemenuhan solidaritas.
Ketiga, membangun opini rasionalitas yang kuat dalam masyarakat. Model ini musti
diberikan dukungan dalam bentuk strategi pertanahan, yang memberdayakan masyarakat yang
memiliki rasionalitas yang kuat. Sehingga strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah
desa perlu memperhatikan:
(1) Situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat, karena hal ini dapat menekan maupun
mendukung masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.
(2) Pola relasi antar elemen desa, karena sinergi elemen desa diperlukan dalam
memberdayakan rakyat .
(3) Motivasi petani, karena hal ini merupakan penggerak utama aktivitas rakyat, baik secara
individu maupun kelompok.
Strategi pertanahan pemerintah desa semacam inilah yang selanjutnya dimaknai oleh
pihak-pihak terkait, yang sesuai tujuannya dan dimaknai sebagai instrumen untuk
memberdayakan melalui proses revitalisasi kesadaran agraris, solidaritas agraris, dan
keberdayaan agraris.
Penjabaran Relasi Kuasa Pemerintah Desa bila di terapkan dalam Pelaksanaan di 3 Desa,
yakni Desa Tugu Utara dan Selatan ; Desa Caringin ; Desa Gunung Picung adalah :
Pertama, Membuat Program dan Target Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Tanah. Kedua,
Membuat Pola Kerja dan Pola Sebaran. Ketiga, Menyusun dan Membekali Tim dengan
Pengetahuan pendaftaran tanah dari BPHN. Keempat, Melakukan pelaksanaan pendampinga
dan evaluasi kegiatan secara berkalai. Dengan memperhatikan Kesejahteraan rakyat dan
Keadilan bagi rakyat, Harmoni sosial, Pelaksanaan dan Penggalangan Keberlanjutan strategi
pertanahan yang diterapkan.
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4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan berikut adalah bahwa, permasalahan dan penyebab sengketa pada
3 Desa ini adalah sebagai berikut :
 Permasalahan terkait Tanah adalah sebagai berikut :
- Banyak warga yang tidak memiliki wawasan terkait kepengurusan Administrasian
Tanah dapat menikmati manfaat pendaftaran Tanah secara PTSL maupun sebagaimana
diatur PP 24/1997.
- Banyak Konflik Tanah yang bersertifikat ganda
- Banyak Oknum yang melakukan pemalsuan Dokumen-Dokumen Pertanahan
 Penyebab sengketa hal tersebut terjadi dikarenakan sebagai berikut:
- Warga Desa Gunung Picung tidak cukup sadar dan memiliki kemapuan memahami yang
cukup terkait mekanisme pendaftaran tanah sehingga kebanyakan menyalah artikan
bahwa Akta Tanah merupakan bukti kepemilikan tanah sama halnya dengan sertifikat
tanah.
- Banyak ditemukan tanah yang terlantar oleh pemiliknya di daerah Desa Gunung Picung
Banyak ditemui Oknum yang tidak bertanggung jawab di Desa Gunung Picung yang
memanfaatkan kondisi tersebut.
Penyelesaian yang dapat diberikan adalah :
Melaksanakan Relasi Kuasa Pemerintah Desa bila di terapkan dalam Pelaksanaan di 3 Desa,
yakni Desa Tugu Utara dan Selatan ; Desa Caringin ; Desa Gunung Picung adalah :
Pertama, Membuat Program dan Target Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Tanah. Kedua,
Membuat Pola Kerja dan Pola Sebaran. Ketiga, Menyusun dan Membekali Tim dengan
Pengetahuan pendaftaran tanah dari BPHN. Keempat, Melakukan pelaksanaan pendampinga
dan evaluasi kegiatan secara berkalai. Dengan memperhatikan Kesejahteraan rakyat dan
Keadilan bagi rakyat, Harmoni sosial, Pelaksanaan dan Penggalangan Keberlanjutan strategi
pertanahan yang diterapkan.
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FORMULASI TABLET EFERVESEN EKSTRAK KAYU SECANG
(Caesalpinia sappan L) DENGAN VARIASI KONSENTRASI ASAM DAN
BASA
Erni Rustiani1, Sri Wardatun2, Maayanthi Qu’ Anil Hawa3
1,2,3

Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Email : ernirustiani@unpak.ac.id

ABSTRAK
Tablet efervesen adalah tablet yang dibuat dengan cara pengempaan mengandung campuran bahan aktif dengan
komponen asam-basa organik seperti asam sitrat, asam tartrat dan natrium bikarbonat. Ekstrak etanol kayu secang
(Caesalpinia sappan L) memiliki kandungan senyawa golongan fenolik seperti flavonoid, saponin dan brazilin
dengan aktivitas farmakologi sebagai antioksidan dan antidiabetes. Pembuatan tablet efervesen ekstrak kayu
secang akan meningkatkan absorbsi obat di dalam saluran cerna, meningkatkan konsumsi cairan pada pasien dan
menutupi rasa kurang enak dari ekstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tablet efervesen ekstrak kayu
secang dengan mutu fisik terbaik melalui variasi konsentrasi asam dan basa serta menentukan kadar fenol total
yang terkandung di dalamnya. Tablet efervesen dibuat sebanyak 3 formula dengan perbandingan konsentrasi asam
sitrat: asam tartrat : natrium bikarbonat yaitu F1 (9% : 18% : 28%) , F2 ( 10%: 20%:: 31% ) dan F3 (11% : 22% :
34%). Ekstraksi kayu secang dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Metoda
pembuatan tablet efervesen dengan cara granulasi basah. Pengujian yang dilakukan meliputi evaluasi granul dan
mutu tablet efervesen. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan variasi konsentrasi asam dan basa pada setiap
formula berpengaruh terhadap kekerasan, kerapuhan, waktu larut, pH larutan serta tinggi buih tablet efervesen.
Formula 3 dengan perbandingan asam sitrat: asam tartrat : natrium bikarbonat (11% : 22% : 34%) merupakan
formula terbaik berdasarkan parameter waktu larut tablet, pH dan tinggi buih. Kadar rata-rata fenolik total untuk
F1(594,165 mg SAG/g), F2(591,073 mg SAG/g) dan F3(592,602 mg SAG/g).
Kata kunci : Kayu Secang; Tablet Efervesen; Fenolik Total
ABSTRACT
Effervescent tablets are made by compression containing a mixture of active ingredients with organic acid-base
components such as citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate. Caesalpinia sappan wood ethanol extract
contains phenolic compounds such as flavonoids, saponins and brazilins with pharmacological activity as
antioxidants and antidiabetic. Effervescent tablets are used to promote rapid absorption, increase a patient’s
liquid intake and provided a pleasant taste due to carbonation whivh helped to mask the taste of the extract. This
study aims to obtain effervescent tablets of secang wood extract with the best physical quality through various
variations of acid and base concentrations and to determine the total phenol content contained in tablets.
Effervescent tablets were made in 3 formulas with a concentration ratio of citric acid: tartaric acid: sodium
bicarbonate, namely F1 (9%: 18%: 28%), F2 (10%: 20% : 31%) and F3 (11%: 22%: 34%). Caesalpinia sappan
wood extraction was carried out by maceration using 70% ethanol solvent. The method of making effervescent
tablets is by wet granulation. The tests carried out include evaluation of effervescent granules and tablets to
determine the best acid-base composition. The results obtained showed that the different variations in the
concentration of acid and base in each formula affected the hardness, friability, solubility time, pH of the solution
and the high froth of effervescent tablets. Formula 3 with a ratio of citric acid: tartaric acid: sodium bicarbonate
(11%: 22%: 34%) is the best formula based on the parameters of tablet dissolving time, pH and high froth. Mean
total phenolic levels were for F1 (594,165 mg SAG / g), F2 (591,073 mg SAG / g) and F3 (592,602 mg SAG / g).
Keywords : Caesalpinia sappan wood; Effervescent tablets; Phenolic total

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kayu secang (Caesalpinia sappan L) merupakan tanaman yang termasuk kedalam famili
Caesalpiniaceae yang banyak ditemui di wilayah Indonesia (Sugiyanto et.al, 2013).
Pemanfaatan pada tanaman secang oleh masyarakat saat ini sudah cukup luas. Bagian tanaman
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secang yang sering digunakan adalah bagian kayu dalam potongan-potongan atau dalam
bentuk serutan. Kayu secang memiliki beberapa kandungan senyawa bioaktif yang termasuk
ke dalam golongan flavanoid yaitu brazilin, brazilein, 3’-o-metilbrazilin, sappanone, kalkon,
sappankalkon dan senyawa umum
lainnya,
seperti
asam amino, karbohidrat
dan
asam
palmitat yang
jumlahnya
relatif sangat
kecil. Senyawa brazilin
adalah senyawa spesifik dari kayu secang yang memberikan warna merah kecoklatan
jika teroksidasi atau dalam suasana basa (Shu Shi-hui, 2007). Tanaman secang juga
mengandung senyawa asam tanat, asam galat, resin, resorsin, minyak atsiri, sapan merah,
dan tannin (Soedibyo, 1998).
Kayu secang sering digunakan sebagai minuman kesehatan yang berkhasiat, salah
satunya sebagai antioksidan. Senyawa golongan fenolik seperti flavonoid memiliki aktivitas
sebagai antioksidan salah satunya adalah brazilin yang merupakan kandungan utama pada kayu
secang (Rahmawati, 2011; Sugiyanto et.al, 2013). Ekstrak kayu secang dapat bersifat sebagai
antibakteri dengan menghambat aktivitas bakteri pada saluran pencernaan, karena diduga
mengandung senyawa asam galat (Sari, 2016). Penelitian
menyatakan bahwa ekstrak
etanolik kayu secang mempunyai aktivitas sebagai antikanker dengan menurunkan viabilitas
pada beberapa sel dari kanker payudara, kanker kolon dan kanker serviks, namun dapat tetap
selektif terhadap sel normal. (Sugiyanto et.al, 2013). Beberapa senyawa aktif lain yang
terdapat didalam kayu secang, seperti senyawa sappanchalcone dan caesalpin P, terbukti
memiliki khasiat untuk terapi antiinflamasi, diabetes dan gout secara in vitro (Sari, 2016).
Diantara bentuk sediaan farmasi yang tersedia di pasaran maka bentuk tablet
efervesen adalah pilihan formulasi yang praktis. Tablet efervesen merupakan sediaan tablet
yang memiliki kemampuan membebaskan gelembung gas saat tablet kontak langsung dengan
air. Tablet efervesen mulai banyak diformulasikan kerena memiliki penampilan lebih menarik,
praktis, cepat larut dalam air, membentuk larutan yang memberikan efek sparkle seperti
rasa minuman bersoda.
Rumusan Masalah
Asam dan basa merupakan komponen utama tablet efervesen. Kombinasi asam sitrat
dan asam tartrat digunakan untuk memperbaiki kecepatan alir dan porositas (Anam et.al., 2013).
Asam sitrat memiliki kelarutan yang tinggi dalam air dan mudah diperoleh dalam bentuk granul
(Ansel, 2005). Sedangkan asam tartrat pada konsentrasi tertentu juga mempunyai daya larut
yang lebih baik dibanding asam sitrat (Mohrle, 1989). Natrium bikarbonat digunakan sebagai
sumber basa karena dapat mempercepat kelarutan, memberikan rasa enak, dan aroma pada
sediaan (Murdianto, 2012).
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menentukan mutu tablet efervesen ekstrak etanol
kayu secang dengan variasi asam sitrat, asam tartrat dan natrium bikarbonat sebagai sumber
asam-basa serta kadar fenolik total di dalamnya. Penentuan kadar fenolik total pada kayu
secang dilakukan karena senyawa brazilin yang merupakan kandungan utama kayu secang
termasuk kedalam golongan senyawa fenolik. Kayu secang diekstraksi dengan metode maserasi
menggunakan cairan penyari etanol 70%, karena cairan penyari tersebut dapat menarik gugus
fenolik lebih banyak (Muthiah et.al., 2017).
2. METODE PENELITIAN
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik (AND G-120®),
oven (Memmert®), alat pencetak tablet (AR 400 Erweka®), Vacuum dryer (Ogawa®), Tap Bulk
Density Tester (USP 315-2E®), Flowmeter (Erweka ®GDT), Moisture balance (AND MX 50®),
tanur (Ney®), jangka sorong (Tricle®), Hardness tester (Erweka-TBH28®), magnetic stirrer
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(CIMAREC® Thermo), Friabilator (Panjaya Teknik®), pH meter (PH-009(I)®),
Spektrofotometer UV-Vis (Optizen®) dan alat-alat gelas (Pyrex®).
Bahan-bahan yang digunakan adalah kayu kulit secang yang diperoleh dari pedagang di
Desa Sorosutan, Kec.Umbulharjo, Yogyakarta. Bahan tambahan sediaan tablet adalah asam
sitrat (Brataco®), asam tartrat (Brataco®), PVP K-30 (Meprofarma Industri), natrium bikarbonat
(Merck®), aspartam (Cina), laktosa (Grande®), PEG 6000 (Brataco®). Bahan lainnya yaitu
akuades, etanol 70%, asam klorida pekat, metanol, asam galat (Merck®), natrium karbonat
7,5%(Emsure®), pereaksi Follin-Ciocalteu (Merck®).
Pembuatan dan Evaluasi Ekstrak Kering Kayu Secang
Pembuatan ekstrak kering kayu secang dilakukan dengan metode maserasi
menggunakan serbuk simplisia kayu secang dengan pelarut etanol 70% selama 3 hari. Semua
filtrat yang diperoleh ditampung kemudian dikeringkan menggunakan vaccum dryer hingga
diperoleh ekstrak kering kayu secang (Departemen Kesehatan RI, 2008). Uji fitokimia yang
dilakukan meliputi uji alkaloid dan tanin (Hanani, 2015), uji saponin sesuai dengan prosedur
yang tercantum dalam Materia Medika Indonesia jilid III dan IV (Departemen Kesehatan RI,
1995), uji flavonoid (Kristanti et.al., 2008), dan uji fenolik (Harborne, 1987).
Penetapan kadar fenolik total ekstrak kayu secang dilakukan dengan metode FollinCiocalteu menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Penggunaan asam galat sebagai
standar, disebabkan karena asam galat adalah turunan dari hidrobenzoat yang merupakan suatu
asam fenol sederhana yang bersifat murni dan stabil (Lee et.al., 2003). Sebanyak 50 mg
ekstrak dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL, ditambahkan dengan akuades hingga tanda
batas pada labu ukur (1000 ppm) dan diaduk menggunakan magnetik stirrer selama 20 menit.
Larutan dipipet sebanyak 1 mL lalu dimasukan kedalam labu ukur 10 mL, ditambahkan
pereaksi Follin-Ciocalteu sebanyak 500 μL lalu dikocok hingga larut dan homogen selama 10
menit. Sebelum menit ke 8 larutan ditambahkan 4,0 ml Na2CO3 lalu ditambahkan akuades
hingga tanda batas dan dikocok homogen. Larutan diinkubasi selama waktu optimum 60 menit.
Selanjutnya larutan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimal 742 nm. Hasil
pengukuran ini dinyatakan sebagai berat setara dengan asam galat tiap
berat ekstrak. Pada perhitungan kadar fenolik dilakukan dengan cara memasukan nilai
absorbansi larutan sampel kedalam kurva standar asam galat yang telah dibuat sebelumnya,
nilai kadar fenolik total sampel berbanding lurus dengan absorbansi sampel yang didapatkan
(Wuisan, 2007).
Pembuatan Tablet Efervesen
Pada pembuatan tablet efervesen ekstrak kayu secang ini metode yang digunakan adalah
metode granulasi basah dan dibuat granulasi terpisah antara komponen asam dan komponen
basa. Pada tahap pertama semua bahan ( zat aktif dan zat tambahan) diayak menggunakan
ayakan mesh 30. Granulasi komponen asam dibuat dengan mencampur ekstrak kayu secang,
asam sitrat, asam tartrat, aspartam, dan laktosa. Granulasi komponen basa dibuat dengan
mencampur ekstrak kayu secang, natrium bikarbonat, aspartam, dan laktosa. Pembuatan larutan
pengikat PVP K30 dengan cara melarutkan PVP K30 menggunakan air panas lalu didiamkan
semalam. Masing-masing komponen asam dan basa ditambahkan larutan pengikat hingga
diperoleh massa basah kemudian diayak dengan ayakan mesh 12 dan dikeringkan pada suhu
40ᵒ-50ᵒC. Masing-masing granul yang telah kering diayak kembali dengan ayakan mesh 16.
Granul komponen asam dan komponen basa tersebut lalu dicampur dan ditambahkan fase luar
yaitu PEG 6000 dan dicampur hingga homogen. Granul yang dihasilkan disimpan di tempat
kering pada suhu sekitar 25 0C dalam kemasan kedap udara yang tidak tembus uap air.
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Pembuatan tablet sebanyak 3 formula dengan kandungan ekstrak kering kayu secang 960 mg
(24%) per tablet dengan bobot per tablet 4 gram. Formula tablet efervesen terdapat pada Tabel
1.
Tabel 1. Formula tablet efervesen ekstrak kayu secang
1

Formula (%)
2

3

Ekstrak kering kayu secang

24

24

24

Effervescent mix :
•Asam Sitrat
•Asam Tartrat
•Na Bikarbonat
PVP K30
Aspartam
PEG 6000
Laktosa ditambahkan hingga

9
18
28
3
4
1
100

10
20
31
3
4
1
100

11
22
34
3
4
1
100

Komponen

Sumber : (Kusumawati, 2017)

Evaluasi Granul
Evaluasi pada granul perlu dilakukan untuk menilai kualitas dari granul serta dapat
dijadikan tolak ukur kelayakan suatu granul untuk dikempa menjadi sediaan tablet (Supomo
et.al., 2015). Evaluasi granul efervesen yang dilakukan yaitu uji kandungan lembab
menggunakan alat moisture balance. Syarat kadar air granul efervesen dengan bahan herbal
maksimum 0,4-0,7% (Lestari dan Natalia, 2007). Sedangkan laju alir granul diuji menggunakan
alat flowmeter. Laju alir dihitung dengan satuan gram per detik (Carstensen dan Chan, 1977).
Uji sudut diam dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan jari-jari dari tumpukan serbuk
(Lachman, 1994). Indeks kompresibilitas serbuk dilakukan dengan alat tap bulk density tester.
Pencetakan dan Evaluasi Sediaan Tablet Efervesen
Granul yang dihasilkan selanjutnya dicetak dengan bobot 4 gram pada tekanan tertentu.
Tablet yang dihasilkan disimpan di tempat kering pada suhu di bawah 250C dalam kemasan
kedap udara dan tidak tembus uap air. Evaluasi tablet yang dilakukan meliputi: Uji penampilan
tablet dengan menilai secara keseluruhan meliputi bentuk, warna, rasa, aroma, keadaan
permukaannya halus, licin, mengkilat serta ada tidaknya cacat tablet. Uji keseragaman bobot
dilakukan dengan cara menimbang seksama 20 tablet satu persatu dan dihitung bobot rataratanya. Harga simpangan baku relatif atau koefisien variasinya (KV) juga dihitung. Tablet
dianggap memenuhi keseragaman bobot bila koefisien variasinya tidak lebih dari 6%
(Departemen Kesehatan RI, 1995).
Pengujian keseragaman ukuran dilakukan dengan mengukur diameter dan ketebalan tablet
menggunakan jangka sorong, sesuai prosedur yang tercantum pada Farmakope Indonesia Ed.
III (Departemen Kesehatan RI, 1979). Uji kekerasan tablet dilakukan dengan menggunakan alat
Hardness Tester. Pengujian friabilita dilakukan dengan menggunakan alat friabilator. Tablet
dinyatakan memenuhi persyaratan jika friabilita tidak lebih dari 1% (Lieberman, 1989). Uji
waktu larut tablet dilakukan dengan cara memasukkan satu buah tablet efervesen ke dalam
akuades dengan volume 200 mL. Kemudian waktu larutnya dihitung dengan stopwacth mulai
dari tablet efervesen tercelup sampai semua tablet hancur dan larut (Siregar, 2010) Pengukuran
pH dilakukan dengan melarutkan satu tablet efervesen dalam 200 mL akuades kemudian diukur
pH nya dengan alat pH meter. Hasil pengukuran dikatakan baik bila pH larutan efervesen
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mendekati netral (Rahmah, 2006). Pengujian pada volume buih dilakukan dengan cara
melarutkan satu tablet efervesen pada setiap formula kedalam 200 mL air, selanjutnya
dilakukan pengukuran tinggi buih yang dihasilkan kemudian dicatat dan dilakukan perhitungan
nilai tinggi buih (Kusnadhi,2003).
Penetapan kadar fenolik total sediaan tablet dilakukan dengan tahapan yang
sama seperti pada ekstrak kayu secang. Tahap ini dilakukan dengan cara 10 tablet efervesen
ekstrak kayu secang ditimbang, lalu digerus menjadi serbuk tablet yang halus kemudian
ditimbang setara dengan 50 mg ekstrak kayu secang. Penetapan kadar fenolik total ekstrak kayu
secang dalam tablet dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan
prosedur sama dengan penentuan kadar fenol total ekstrak. Kadar fenolik total ditentukan
menggunakan persamaan regresi dari kurva standar asam galat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik serbuk simplisia kayu secang yaitu serbuk berserat, berwarna merah, tidak
berbau dan rasa kelat. Ekstrak kering kayu secang diperoleh dengan menggunakan metode
ekstraksi maserasi. Simplisia kayu secang diekstraksi dengan etanol 70%. Ekstrak memiliki
warna merah tua, berbau khas, rasa sedikit pahit dan sedikit kelat. Hasil karakteristik simplisia
dan ekstrak kayu secang sesuai dengan karakteristik kayu secang dalam Kemenkes RI (2010).
Hasil uji fitokimia yang telah dilakukan menunjukkan ekstrak kering kayu secang positif
mengandung senyawa golongan fenolik, alkaloid, flavonoid dan saponin serta tidak
mengandung tanin.
Penetapan kadar fenolik total dari ekstrak kering kayu secang dilakukan dengan
menggunakan metode Follin-Ciocalteu dengan alat spektrofotometer UV-Vis. Asam galat
digunakan sebagai standar, karena asam galat adalah turunan dari hidrobenzoat yang
merupakan suatu asam fenol sederhana yang bersifat murni dan stabil ( Lee et.al., 2003). Hasil
serapan maksimum yang diperoleh adalah 742 nm dengan waktu inkubasi optimum yaitu 60
menit. Penentuan kurva kalibrasi asam galat diperoleh persamaan linearitas y= 0.0083x - 0.1154
dengan nilai koefisien korelasi R2 = 0,9997. Kadar senyawa fenolik dalam ekstrak kering kayu
secang sebesar 621,265 mg SAG/g ± 17,99 mg.
Hasil Pembuatan Tablet Efervesen Ekstrak Kayu Secang
Tablet efervesen ekstrak kayu secang dibuat menggunakan metode granulasi basah. Tablet
yang dihasilkan dari metode ini dapat melepaskan gas karbondioksida lebih baik, karena bahanbahan telah mengalami pemanasan sehingga kandungan air pada setiap bahan tambahan akan
berkurang (Siregar dan Saleh, 2008). Tablet efervesen ekstrak kayu secang dibuat sebanyak 3
formula dengan setiap formula memiliki perbedaan konsentrasi pada bagian asam dan basa.
Asam dan basa merupakan komponen utama pada tablet efervesen. Komponen asam yang
digunakan adalah asam sitrat dan asam tartrat sedangkan komponen basa yang digunakan
adalah natrium karbonat.
Penggunaan kombinasi sumber asam dikarenakan ketidakefektifan apabila hanya
menggunakan asam tunggal. Penggunaan asam sitrat sebagai asam tunggal membuat campuran
lengket dan sulit menjadi granul, sedangkan penggunaan asam tartrat tunggal membuat granul
mudah menggumpal. Penggunaan kombinasi asam dilakukan karena dapat memperbaiki
kecepatan alir dan porositas (Anam et.al., 2013). Sumber basa pada tablet efervesen
menggunakan natrium bikarbonat karena dapat memberikan pengaruh terhadap kelarutan
tablet. Natrium bikarbonat berfungsi sebagai bahan penghancur serta menghasilkan gas CO2
apabila kontak dengan air dan memberikan efek yang menyegarkan (Ansel, 2005). Formula
tablet efervesen dibuat dengan variasi konsentrasi asam sitrat: asam tartrat : natrium bikarbonat
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yaitu F1 (9% : 18% : 28%) , F2 ( 10%: 20%:: 31% ) dan F3 (11% : 22% : 34%) dengan bobot
4 gram per tablet. Hasil evaluasi granul terdapat di Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Granul
Evaluasi Granul
Kadar Air (%)

1
3,655±0,02

Formula
2
3,125±0,03

3
3,555± 0,07

Uji Alir Granul (g/s)

5,2146±0.02

8,003±0.11

Sudut Istirahat ( 0 )

25,466±0,95

Kompresibilitas (%)

6,56±0,00

Syarat

Hasil

< 5%

Memenuhi Syarat

8,265±0,28

4-10

Mudah Mengalir

26,413±0,34

26,639±1,93

25-30

Istimewa

8,16±0,00

10,305±0,00

5-12

Sangat Baik
Sekali

Evaluasi Tablet Efervesen
Ketiga formula tablet yang dihasilkan memiliki bentuk bulat pipih dengan permukaan atas dan
bawah rata, warna ungu kecoklatan, bau khas aromatik dan jika dilarutkan memiliki rasa manis
dan agak asam. Tablet efervesen ekstrak kering kayu secang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tablet Efervesen Ekstrak Kering Kayu Secang

Keseragaman Bobot dan Ukuran Tablet Efervesen
Hasil uji keseragaman bobot tablet efervesen memenuhi persyaratan karena menurut
(Departemen Kesehatan RI, 1995), tablet memenuhi keseragaman bobot bila koefisien
variasinya tidak lebih dari 6%. Data keseragaman bobot dan ukuran tablet efervesen terdapat di
Tabel 3.
.
Tabel 3. Hasil Uji Keseragaman Bobot dan Ukuran Tablet Efervesen
Formula

Rata-rata bobot
(mg)

KV (bobot)

Rata-rata
tebal (cm)

Rata-rata
diameter (cm)

1
2
3

4036,15±57,99
4048,84±82,14
4058,82±62,54

1,44%
2,03%
1,54%

0,7156±0,01
0,6636±0,02
0,7047±0,01

2,5231±0,01
2,5006±0,006
2,5076±0,02

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keseragaman ukuran tablet dengan variasi
konsentrasi asam dan basa memiliki ukuran diameter dan tebal tablet yang tidak berbeda.
Sehingga ukuran tablet efervesen tidak dipengaruhi oleh variasi asam dan basa yang digunakan.
Hasil Kekerasan dan Friabilita Tablet Efervesen
Kekerasan tablet berpengaruh terhadap kerapuhan dan waktu larut tablet, semakin tinggi
kekerasan tablet akan semakin rendah persentase kerapuhan dan semakin lama waktu larutnya.
Pada umumnya kekerasan tablet akan mempengaruhi pelepasan zat aktif yaitu semakin tinggi
kekerasan maka pelepasan zat aktif akan semakin lama (Purgiyanti, 2017). Hasil uji kekerasan
dan friabilita tablet dapat dilihat pada Tabel 4.
119

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Tabel 4. Hasil Uji Kekerasan dan Friabilita Tablet
Formula
1
2
3

Kekerasan (Kp)
6,63 kp±1,12
5,44 kp±0,89
2,91 kp±0,49

Friabilita (%)
1,527±0,12
1,622±0,06
2,380±0,18

Hasil pengujian kekerasan tablet dari ketiga formula hanya formula 1 dan 2 yang
memenuhi syarat persyaratan kekerasan (Parrot, 1971) yaitu range kekerasan tablet berkisar
antara 4-8 kp sedangkan pada formula 3 memiliki nilai kekerasan yang paling kecil dengan nilai
dibawah 4 kp. Hasil kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap hasil uji kerapuhannya.
Pengujian kerapuhan pada ketiga formula yang dihasilkan tidak memenuhi syarat menurut
Lachman dan Lieberman (1994) yaitu berada diatas kisaran 0,8-1%. Nilai kerapuhan terkecil
pada formula 1 dan nilai kerapuhan terbesar pada formula 3.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perbedaan nilai kekerasan tablet disebabkan karena
adanya variasi konsentrasi asam dan basa pembentuk efervesen. Sifat higroskopis dari ekstrak
dan massa cetak tablet menyebabkan tablet menjadi mudah lunak karena kandungan air yang
diserap oleh tablet semakin banyak (Tanjung dan Puspitasari., 2019). Sehingga semakin
banyak jumlah asam dan basa pada tablet maka semakin kecil pula nilai kekerasan tablet.
Berdasarkan hasil tersebut ketiga formula tablet efervesen ekstrak kayu secang tidak memiliki
formula terbaik karena kekerasan yang rendah dan nilai kerapuhan tablet tinggi. Perlu dilakukan
reformulasi untuk mendapatkan tingkat kekerasan dan kerapuhan yang lebih baik.
Hasil Waktu Larut dan pH Tablet
Waktu larut menunjukkan banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh tablet efervesen untuk
dapat larut sempurna dalam air dengan volume tertentu (Kholidah dkk., 2014). Larutnya tablet
efervesen berawal dari proses terjadinya penetrasi air kedalam tablet efervesen. Waktu larut,
pH, tinggi buih tablet efervesen dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Waktu Larut, pH dan Tinggi buih Tablet Efervesen
Waktu Larut Tablet
pH (Derajat Keasaman)
Tinggi Buih (cm)
Formula
(Detik)
1
258,33± 3,51
4,62±0,025
0,70±0,100
2
227,33±4,51
4,85±0,017
0,53±0,057
3
172,67±6,11
4,91±0,021
0,43±0,057
Semua formula memenuhi syarat waktu larut tablet efervesen yaitu waktu larut dalam air
suhu 29ᵒC dengan waktu ≤ 5 menit (Lachman et. al., 2008). Formula 3 memiliki waktu larut
tercepat dibandingkan dengan formula yang lainnya. Konsentrasi natrium bikarbonat yang
tinggi pada formula 3 menyebabkan waktu larut menjadi singkat. Efek basa lebih dominan
dalam menentukan waktu larut tablet efervesen dengan semakin banyak jumlah basa yang
digunakan, maka waktu larut yang dihasilkan juga akan semakin cepat (Widiastuti et.al., 2018).
Perbedaan waktu larut tablet dapat disebabkan kondisi ruang pencetakan tablet dan proses
pengujian sehingga terjadi penurunan kualitas tablet dengan cepat dan terdapat perbedaan
waktu larut tablet efervesen (Asiani et.al., 2012). Jika dibandingkan dengan tablet efervesen
yang ada di pasaran merk X® , tablet tersebut memiliki waktu larut 69 detik. Berarti waktu
larut tablet efervesen ekstrak kayu secang lebih lama. Faktor yang menyebabkan terjadinya
perbedaan waktu larut dikarenakan komposisi dari kandungan asam dan basa pada tablet
pembanding lebih baik terutama pada jumlah kandungan basanya (Ansar, 2011). Selain itu
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diduga ekstrak kayu secang membutuhkan waktu larut yang lebih lama karena sifatnya yang
lebih hidrofob.
Larutan efervesen dikatakan baik jika pH nya mendekati netral (Tanjung dan Puspitasari,
2019). Hasil pengujian pH tablet efervesen pada ke 3 formula menunjukkan nilai pH tertinggi
terdapat pada formula 3 dan nilai pH terendah terdapat pada formula 1. Hal ini disebabkan
formula 1 memiliki konsentrasi asam dan basa yang paling rendah dibandingkan formula
lainnya. Sedangkan formula 3 memiliki pH tertinggi karena paling banyak jumlah asam dan
basanya. pH yang sedikit asam pada semua formula ini dapat memberikan efek lebih segar pada
sediaan tablet efervesen. Semua formula tablet memiliki nilai pH yang termasuk ke dalam
produk pangan berasam rendah dengan kisaran pH 5,3 – 4,5 yang menunjukkan tablet efervesen
ini aman dikonsumsi.
Buih dihasilkan saat tablet efervesen dimasukkan ke dalam air dan terjadi reaksi antara
sumber asam dan basa yang akan membentuk gas karbondioksida. Hasil pengujian tinggi buih
ke 3 formula tablet efervesen dalam air bersuhu 290C maka formula 1 memiliki buih yang
paling tinggi dan buih terendah pada formula 3. Jika dibandingkan dengan tablet efervesen merk
X®, tinggi buih pada tablet efervesen ekstrak kayu secang lebih tinggi dibanding buih tablet
efervesen komersil. Tablet efervesen merk X® memiliki tinggi buih sekitar 0,2 cm. Menurut
Widyaningrum et.al., 2015, hasil tinggi buih terbaik adalah tinggi buih yang memiliki
selisih terkecil dengan standar efervesen dipasaran. Oleh karena itu, formula terbaik adalah
formula 3 karena memiliki selisih terkecil tinggi buih dengan tablet pembanding. Semakin
banyak kandungan asam dan basa yang ditambahkan dalam formula menyebabkan semakin
cepat reaksi asam basa sehingga buih yang dihasilkan semakin sedikit. Hal ini terjadi apabila
efervesen mencapai kondisi jenuh dengan cepat, maka gelembung akan berhenti memproduksi
buih sehingga buih yang dihasilkan akan sedikit. Begitu pula sebaliknya jika waktu yang
diperlukan untuk mencapai kondisi jenuh lambat, maka gelembung akan terus berakumulasi
menjadi buih, sehingga buih semakin banyak. Buih yang dihasilkan sebanding dengan waktu
larut, dimana jika waktu larut semakin cepat, maka buih yang dihasilkan juga sedikit dan begitu
pula sebaliknya (Widyaningrum et.al., 2015).
Kadar Fenolik Total Tablet Efervesen
Penetapan kadar fenolik total pada sampel tablet efervesen ekstrak kering kayu secang
dilakukan dengan metode yang sama seperti pada sampel ekstrak kering yaitu dilakukan secara
kuantitatif dengan metode Follin-Ciocalteu serta menggunakan spektrofotometer UV-Vis.
Metode ini adalah metode yang umum digunakan untuk menentukan kadar fenolik
total pada tanaman dikarenakan teknik pengerjaannya yang lebih sederhana. Pada
penetapan kadar fenolik total untuk ketiga formula didapatkan hasil kadar senyawa fenolik
dalam tablet ekstrak kering kayu secang yaitu formula 1 (575,284 mg SAG/g ), formula 2
(567,552 mg SAG/g) dan formula 3 (570,960 mg SAG/g).
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Perbedaan variasi konsentrasi asam dan basa pada setiap formula berpengaruh terhadap
kekerasan, kerapuhan, waktu larut, pH larutan serta tinggi buih tablet efervesen.
2. Formula 3 dengan perbandingan asam sitrat: asam tartrat : natrium bikarbonat (11% : 22% :
34%) merupakan formula terbaik berdasarkan parameter waktu larut tablet, pH dan tinggi
buih.
3. Kadar rata-rata fenolik total untuk F1(594,165 mg SAG/g), F2(591,073 mg SAG/g) dan
F3(592,602 mg SAG/g).
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Saran
Perlu dilakukan reformulasi untuk memperbaiki kekerasan dan kerapuhan tablet dengan
menambah komposisi asam-basa atau mengganti bahan pengikat yang digunakan.
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ABSTRAK
Latar belakang: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya untuk melindungi tenaga kerja,
perusahaan, lingkungan dan masyarakat sekitar dari bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan guna
meningkatkan produktivitas. Pada umumnya sifat pekerjaan informal hanya berdasarkan perintah dan perolehan
upah. Hubungan yang ada hanya sebatas majikan dan buruh (tenaga kerja), dengan minimnya perlindungan K3.
Tujuan: Pengabdian masyarakatini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pekerja sektor
informal mengenai K3. Metode: Metodologi pengabdian masyarakat ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif
dengan desain yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan kuesioner rancangan penelitian the one group
pretest-posttest design, dimana semua responden diberikan intervensi pendidikan/ penyuluhan kesehatan tanpa
kelompok pembanding dan observasi. Hasil: Terdapat satu orang pekerja yang dibawah umur dan semua
pekerja konveksi tas di jalan X di salah satu kota Provinsi Jawa Barat memiliki pengetahuan mengenai K3 yang
cukup rendah. Didapatkan hasil nilai rata-rata pre-test sebesar 20 dan mengalami peningkatan saat post-test sebesar
28,33 setelah diberikan promosi atau penyuluhan terkait K3 dan PHBS menjadi 48,33. Kondisi tempat kerja yang
cukup memperhatinkan dan perilaku pekerja yang kurang sehat dapat menyebabkan permasalahan kesehatan.
Kesimpulan: Penerapan dan pemahaman terkait K3 pada sektor informal belum dapat diaplikasikan dengan baik.
Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Konveksi, Sektor Informal.
ABSTRACT
Background: Occupational Safety and Health (OSH) is an effort to protect workers, companies, the environment
and the surrounding community from the dangers of work accidents that are caused in order to increase
productivity. In general, the nature of informal work is only based on orders and obtaining wages. The existing
relationship is limited to employers and laborers (workers), with minimal OSH protection. Objective: This
community service aims to find out how much knowledge of informal sector workers about OSH. Methods: This
community service methodology uses qualitative descriptive analysis with the design used is a quasi experimental
with a questionnaire research design, the one group pretest-posttest design, where all respondents were given
health education / counseling interventions without comparison groups and observations. Result: There is one
worker who is underage and all the bag convection workers on street X in one city of West Java Province have a
fairly low knowledge of OSH. Obtained the results of the pre-test average value of 20 and an increase in the posttest 28.33 after being given promotion or counseling related to OSH and PHBS to 48.33. Workplace conditions
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that are quite apprehensive and unhealthy worker behavior can cause health problems. Conclusion: The
application and understanding of OSH in the informal sector has not been applied well.
Keywords: Occupational Health and Safety, Workers, Informal Sector.

1.

PENDAHULUAN
Keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan social yang tidak hanya bebas dari
penyakit atau kecatatan merupakan sehat yang didefinisikan oleh World Health Organization
(WHO, 2020). Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis
(Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dengan definisi tersebut, kesehatan
merupakan aspek penting seseorang untuk menunjang kehidupannya.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang bertujuan untuk
memproteksi atau melindungi tenaga kerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat
sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja (Salma, 2018). Sedangkan, OHSAS 18001:2007
menyatakan bahwa kondisi dan faktor yang akan memberikan dampak pada keselamatan dan
kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu)
di tempat kerja disebut sebagai Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sehingga dari kedua
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah
suatu upaya untuk melindungi tenaga kerja, perusahaan, lingkungan dan masyarakat sekitar dari
bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan guna meningkatkan produktivitas.
Sektor industri formal dan non formal sangat familiar pada dunia kerja (Lokajaya, 2015).
Hal yang membedakan antara sektor formal dan informal adalah ketidakberadaannya hubungan
kerja atau kontrak kerja yang jelas. Ada dua kategori kerugian akibat kecelakaan yaitu, kerugian
langsung (contoh: cedera pada pekerja dan rusaknya sarana produksi) dan kerugian tidak
langsung (contoh: kerugian akibat terhentinya proses produksi, penurunan produksi, ganti rugi,
dampak sosial, citra, dan kepercayaan konsumen).
Menurut Kepmenaker No. 609 tahun 2012 tentang Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat
Kerja menyebutkan bahwa kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi
dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan
yang biasa atau wajar dilalui disebut dengan kecelakaan kerja (Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja).
Secara garis besar, kecelakaan kerja terbagi atas dua golongan yaitu kecelakaan industri
(industrial accident) dan kecelakaan dalam perjalanan (community accident). Kecelakaan kerja
(industrial accident) yaitu kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan pekerjaannya dan
kecelakaan dalam perjalanan (community accident) yang tidak berhubungan langsung dengan
pekerjaannya. Perbedaan keduanya adalah kecelakaan industri mendapat kompensasi dan
masuk statistik, sedangkan kecelakaan dalam perjalanan tidak masuk statistik (Setyawan,
2015). Jenis kecelakaan kerja dapat diklasifikasi menurut jenis kecelakaan yang mencakup
jatuh, tertimpa benda jauh, menginjak, terantuk, terjepit, gerakan berlebihan, kontrak suhu
tinggi, kontak aliran listrik, serta kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi (Salma, 2018).
Sifat pekerjaan informal umumnya hanya berdasarkan perintah dan perolehan upah.
Hubungan yang ada hanya sebatas majikan dan buruh (tenaga kerja), dengan minimnya
perlindungan K3. Kegiatan dan penerapan K3 terhadap tenaga kerja di sektor formal, umumnya
sudah diterapkan dengan baik, namun penerapan di sektor informal belum diketahui dengan
baik. Kegiatan pekerjaan dan tempat kerja sektor informal yang cukup banyak dan belum
diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha, jenis pekerjaan, dan tempat kerja jika ditinjau dari
ketiganya, tidak jauh berbeda. Permasalahan pada tempat kerja informal adalah kurang
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ergonomis guna mengurangi kecelakaan kerja maupun Penyakit Akibat Kerja (PAK) di sektor
informal dengan mengamati kondisi tempat kerja, alat pelindung diri, pengetahuan K3, dan
fasilitas kesehatan di kegiatan sektor informal.
Saat ini, data yang tersedia tentang kecelakaan kerja hanya ada untuk sektor formal, sementara
untuk sektor informal masih sulit diperoleh. Data BPS tahun 2013 menunjukkan sebanyak 114
juta penduduk merupakan pekerja atau 48% dari jumlah penduduk Indonesia secara
keseluruhan yakni 237,64 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 68,4 juta (60%) bekerja di
usaha skala mandiri, mikro dan kecil, serta 45,6 juta (40%) ada di usaha skala menengah dan
besar.
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan
pekerja sektor informal mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa perilaku pekerja untuk menerapkan perilaku K3 masih kurang dilakukan
dengan baik dan benar serta kurangnya perhatian pemilik usaha untuk memberikan
perlindungan kepada pekerjanya. Berdasarkan survei awal peneliti melihat kurangnya
kesadaran pekerja untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan
budaya K3. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan para pekerja yang sering mengeluh dirinya
merasa sakit pinggang dan tidak dapat lepas dari kebiasaan buruknya yaitu meminum kopi
sampai lima gelas perhari serta merokok dalam sehari dapat menghabiskan sampai tiga
bungkus. Diharapkan dengan adanya promosi kesehatan mengenai K3 pada pekerja mampu
meningkatkan kesadaran dan pemahamannya.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metodologi pada pengabdian masyarakat ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan
desain yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan rancangan pengabdian masyarakat
the one group pretest-posttest design (rancangan pra-pasca dalam satu kelompok), dimana
semua responden diberikan intervensi pendidikan/penyuluhan kesehatan tanpa kelompok
pembanding. Pada pengabdian masyarakat ini sebelum diberikan pendidikan/ penyuluhan
kesehatan semua responden dilakukan pretest untuk menentukan pengetahuan dan sikap atau
nilai awal responden. Selanjutnya semua responden diberikan pendidikan/ penyuluhan
kesehatan, setelah itu dilakukan posttest pada semua responden untuk mengetahui efek
perlakuan pada responden. Media pretest dan posttest yang digunakan penulis adalah kuesioner
yang disebarkan ke populasi. Selain menggunakan metode kuesioner, pengabdian masyarakat
ini menggunakan metode observasi. Populasi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat
ini adalah pekerja konveksi tas di Jalan X di salah satu kota Provinsi Jawa Barat yang berjumlah
6 pekerja. Penelitian ini melibatkan seluruh populasi. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan
pada Oktober 2019.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data primer yang diperoleh dari desain quasi eksperimental dengan rancangan pengabdian
masyarakat the one group pretest-posttest design (rancangan pra-pasca dalam satu kelompok)
didapatkan data demografi pekerja pada konveksi tas di Jalan X di salah satu kota Provinsi Jawa
Barat serta hasil perbandingan antara pretest dan posttest pengetahuan para pekerja disana.
Data demografi
Tabel 1. Distribusi Data Demografi Responden pada konveksi di Jalan X di salah satu
kota Provinsi Jawa Barat (n=6)
Demografi
Umur
a. 14 tahun
b. 15 tahun

F

%

1
3

16,67
50
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c. 19 tahun
d. 25 tahun
Jenis kelamin
a. Perempuan
b. Laki-laki

1
1

16,67
16,67

0
6

0
100

Berdasarkan Tabel 1 di atas ditemukan bahwa umur responden terbanyak berada pada usia
15 tahun yaitu 3 orang (50%), dan responden yang sedikit berada pada usia 14 tahun yaitu 1
orang (16,67%), 19 tahun yaitu 1 orang (16,67%), serta 25 tahun yaitu 1 orang (16,67%).
Responden laki-laki yaitu 6 orang (100%).
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 26 menerangkan anak adalah setiap orang yang berumur
dibawah 18 tahun. Selanjutnya, pada pasal 68 dan 69 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa
pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Namun, dapat pengecualian bagi anak usia 13 – 15
tahun yang telah mendapatkan izin dari orang tua/wali untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (UU No.
13 Tahun 2003).
Dalam kasus diatas, terdapat pekerja dibawah usia 18 tahun sebanyak 4 orang. Hal ini tidak
sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Seharusnya, anak tersebut
melakukan kegiatan selayaknya anak seusianya.
Perbandingan Pretest dan Posttest
Pada tabel 2 memberikan gambaran mengenai perbandingan nilai Pre-test dan Post-test
pengetahuan responden tentang PHBS dan K3 sebanyak 10 soal pilihan ganda dalam
pengabdian masyarakat ini. Setiap soal jika diisi dengan benar diberikan poin 10.
Tabel 2. Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-test dan Post-test Pengetahuan Responden (n=6)

Pekerja
A
B
C
D
E
F
Rata-Rata

Pre-test
10
30
20
20
10
30
20

Nilai

Post-test
40
70
50
50
30
50
48,33

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa adanya penambahan pengetahuan keenam
responden setelah dilakukan intervensi penyuluhan, walaupun tidak terlalu signifikan. Rata-rata
nilai saat pre-test sebesar 20 dan mengalami peningkatan saat post-test sebesar 28,33 setelah
diberikan promosi atau penyuluhan terkait K3 dan PHBS menjadi 48,33.

127

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Diagram 1. Distribusi Perbandingan Soal Diisi dengan Benar Hasil Pre-test dan Post-test Responden
(n=6)
90
80
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60
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10
0

Soal 1

Soal 2

Soal 3

Soal 4

Soal 5

Pre test

Soal 6

Soal 7

Soal 8

Soal 9

Soal 10

Post test

Keterangan soal Diagram 1:
1. Apa kepanjangan dari K3?
2. Berikut adalah pentingnya dari K3, kecuali?
3. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan,
merupakan salah satu tujuan dari?
4. Apa kepanjangan dari APD?
5. Bagaimana cara untuk memilih APD yang benar, kecuali?
6. Apa kepanjangan dari PHBS?
7. Penyakit apa yang sering timbul apabila tidak menjaga kebersihan?
8. Salah satu indikator PHBS di tempat kerja adalah perilaku mencuci tangan dengan
sabun. Saat yang tepat untuk mencuci tangan dengan sabun adalah berikut ini,
kecuali?
9. Berikut adalah posisi duduk yang benar, kecuali?
10. Beberapa indikator untuk mengevaluasi pengaruh program ergonomi adalah
kecuali?
Berdasarkan diagram 1 di atas, diketahui bahwa dari 10 pertanyaan dalam kuesioner yang
terbanyak jawaban benar pada pretest adalah pertanyaan tentang pentingnya budaya K3 dan
perilaku mencuci tangan dengan sabun yaitu 33,33% responden dan pada saat posttest
pertanyaan tentang pentingnya budaya K3 dan perilaku mencuci tangan dengan sabun
meningkat menjadi 83,33% responden dan pertanyaan tentang kepanjangan PHBS dan posisi
tubuh yang tidak benar juga meningkat yaitu 33,33% responden dari sebelumnya yaitu 0%
responden.
Berdasarkan hasil yang didapatkan, masih minim pengetahuan yang dimiliki pekerja
mengenai dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan para
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pekerja. Pendidikan sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap perilakunya saat bekerja
untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.
Berdasarkan PP No 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan
bahwa penyakit akibat kerja (PAK) adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau
lingkungan kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja, 2019). Faktor risiko PAK antara lain: golongan fisik seperti kebisingan,
radiasi, suhu udara yang tinggi, tekanan udara, dan pencahayaan; golongan kimiawi seperti
debu, uap, gas, insektisida, dan larutan; golongan biologis akibat infeksi virus; serta psikososial
di tempat kerja seperti stress akibat beban kerja. Penyebab pokok serta yang dapat menentukan
terjadinya penyakit akibat kerja adalah faktor yang telah disebutkan diatas, namun faktor lain
yang mampu berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan adalah
kerentanan individual pekerjanya (Salawati, 2015).
Penyakit Akibat Kerja merupakan hal yang dapat dicegah oleh perusahaan dengan berbagai
upaya yang dapat dilakukan terhadap bahaya potensial yang ada di tempat kerja, seperti
melakukan pengendalian secara teknis, substitusi, modifikasi proses kerja, ventilasi, isolasi,
pencegahan primer, dan kontrol administratif. Berbagai upaya lainnya yang dapat dilakukan
untuk melakukan monitoring terhadap kesehatan pekerja, seperti pentingnya melakukan
pemeriksaan audiometri, spirometri, dan pemantauan indikator biologis pada pekerja (Buku
Ajar Penyakit Akibat Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016).
Berdasarkan Permenkes No. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoran Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa ergonomi merupakan ilmu yang
mempelajari mengenai interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan
kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik,
fisiologis, dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi
karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien dan lebih produktif (Permenkes No. 48
tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, 2016). Faktor yang
dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas
kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja
disebut sebagai factor ergonomi (Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, 2018).
Berdasarkan hasil observasi didapatkan hasil bahwa keadaan tempat kerja sangat
memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi penerangan yang sangat minim,
ruangan yang sempit, serta tempat duduk pekerja yang kurang layak dan tidak sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Dengan fasilitas kerja yang kurang layak dan tidak ergonomi
dapat menyebabkan gangguan pada struktur tubuhnya, hal ini dibuktikan dengan adanya
keluhan dari para pekerja yang merasakan sakit dan nyeri otot pada bagian bahu dan
pinggangnya.
Selain kondisi tempat kerja yang sangat memprihatinkan, perilaku pekerja pun kurang
sehat. Kebiasaan merokok dan mengonsumsi kopi yang berlebih dapat mempengaruhi
kesehatan pekerja. Namun, kebiasaan pekerja tersebut dilakukan dengan alasan mengejar target
produksi tas dan tidak memperhatikan standar jam kerja yang ada. Mengabaikan standar jam
kerja dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja. Pada Permenker No. 27 tahun 2015 tentang
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan
bahwa jika waktu bekerja enam hari dalam seminggu memiliki ketentuan 7 jam sehari dan jika
waktu bekerja lima hari dalam seminggu memiliki ketentuan 8 jam sehari (Permenaker No. 27
tahun 2015 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura, 2015).
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Dari hasil pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pekerja konveksi tasi di
Jalan X di salah satu kota Provinsi Jawa Barat masih kurang kesadaran dan pemahaman
mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini diperkuat dengan keadaan dimana
pemilik konveksi tersebut kurang memperhatikan pekerjanya. Sehingga diharapkan dengan
dilakukannya penyuluhan atau promosi kesehatan terkait K3 dapat meningkatkan kesadaran
dan pemahaman pekerja serta pemilik konveksi tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran dan
pemahaman pekerja tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja (PAK).
Saran
a. Bagi Pemilik Konveksi Tas
1.
Pemilik usaha minimal satu bulan sekali melakukan edukasi mengenai bahaya merokok
dan mengonsumsi kopi secara berlebihan, pentingnya melakukan olahraga minimal 2
kali dalam seminggu serta memberikan pengeetahuan mengenai ergonomi terutama
postur tubuh yang ergonomis pada saat bekerja.
2.
Pemilik usaha memiliki inisiatif untuk memasang poster atau safety sign yang
berhubungan dengan ergonomi seperti posisi duduk yang benar, cara melakukan
stretching saat bekerja dan senam untuk punggung.
3.
Pemilik usaha dapat menghimbau pekerja untuk melakukan istirahat dan melakukan
stretching saat bekerja disaat pekerja sudah mulai merasakan kelelahan.
4.
Pemilik usaha sebaiknya menyediakan peralatan yang dapat disesuaikan dengan
pekerja, seperti menyediakan kursi kerja untuk jahit yang ergonomis.
b.
1.

Bagi Pekerja
Bagi pekerja yang merokok dan mengonsumsi kopi berlebih disarankan untuk berhenti
atau mengurangi kebiasaan tersebut.
2.
Pekerja disarankan untuk tidak melakukan pekerjaan secara monoton, mengganti posisi
tubuh saat bekerja apabila sudah mulai merasakan keluhan nyeri pada otot.
3.
Pekerja sebaiknya melakukan sedikit olahraga (strecthing) di sela-sela jam kerja agar
pekerja dapat merenggangkan otot yang tegang seperti peregangan pada leher, bahu dan
lengan, batang tubuh, kaki dan pergelangan tangan.
5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak R selaku pemilik tempat usaha konveksi tas
di Jalan X di salah satu kota Provinsi Jawa Barat yang telah mengijinkan penulis untuk
melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan promosi kesehatan yang fokus
membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja sehingga pengabdian masyarakat ini
berjalan dengan baik dan lancar.
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ABSTRAK
Sampai saat ini, hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Hal itu merupakan masalah kesehatan
dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar 34.1%, sesuai dengan data Riskesdas 2018. Upaya pemberdayaan
kepada masyarakat bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan hipertensi. Promosi kesehatan merupakan
suatu wujud strategi pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal preventif dan promotif. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan mengenai hipertensi melalui penyuluhan. Metode yang
digunakan adalah penyuluhan langsung dengan media power point dan buku sebagai penyajian materi penyuluhan.
Melalui promosi kesehatan dengan tema “Hipertensi” memberi informasi bagi masyarakat terkait hipertensi. Hasil
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa S-1 kesehatan masyarakat sebesar 90% dengan total
22 orang pra lansia dan lansia dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Data tersebut
menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai.
Kata kunci: Hipertensi, Promosi Kesehatan, Lanjut Usia
ABSTRACT
Until now, hypertension is still a big challenge in Indonesia. This is a health problem with a high prevalence of
34.1%, according to the 2018 Riskesdas data. Community empowerment efforts can be a solution to overcome
hypertension problems. Health promotion is a form of community empowerment strategy in terms of preventive
and promotive issues. The purpose of this activity is to describe knowledge about hypertension through counseling.
The method used is direct extension with power point media and books as the presentation of the extension
material. Through health promotion with the theme "Hypertension" provides information for the public regarding
hypertension. The results of community empowerment carried out by S-1 public health students were 91% with a
total of 22 pre-elderly and elderly people who could understand the material presented by the speaker. This data
shows that the target set has been achieved.
Keyword: Hypertension, Health Promotion, Elderly

PENDAHULUAN
Menurut Kemenkes definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan
tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg
pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup
istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama
(persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung
koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat
pengobatan yang memadai. Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa
keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru
diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena
potensinya yang mampu mengakibatkan kondisi komplikasi seperti stroke, penyakit jantung
koroner, dan gagal ginjal1. Hipertensi bila tidak diobati akan berdampak pada semua sistem
organ serta memperpendek harapan hidup kurang lebih 10-20 tahun. Kematian pada penderita
hipertensi lebih cepat apabila penyakitnya tidak dikontrol dengan baik2. Maka dari itu,
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pencegahan dini harus dilakukan dengan langkah-langkah CERDIK. CERDIK adalah slogan
kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna yaitu Cek kesehatan secara berkala,
Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup
dan Kelola stress. Perilaku CERDIK ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM3.
Sedangkan, pengendalian dapat dilakukan dengan langkah-langkah PATUH yaitu Periksa
kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat
dan teratur, Tetap diet dengan gizi seimbang, Upayakan aktivitas fisik dengan aman, Hindari
asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya.1
Penegakkan diagnosa dapat dilakukan melalui pengukuran tekanan darah oleh tenaga
kesehatan atau kader kesehatan yang telah dilatih dan dinyatakan layak oleh tenaga kesehatan
untuk melakukan pengukuran. Hipertensi ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang
menunjukkan tekanan sistolik sebesar > 140 mmhg atau dan tekanan diastolik sebesar > 90
mmhg. Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar British Society of
Hypertension mengunakan alat sphygmomanometer air raksa, digital atau anaeroid yang telah
ditera.
Tabel 1. Kategori Hipertensi
Kategori
Sistolik
Normal
<120
Pre Hipertensi
120-139
Hipertensi Tingkat 1
140-159
Hipertensi Tingkat 2
≥160
Hipertensi Sistolik Terisolasi
≥140
Sumber: Kemenkes RI, 2019

Diastolik
<80
80-89
90-99
≥100
<90

Organisasi kesehatan dunia yaitu WHO (World Health Organization) memperkirakan
saat ini prevalensi hipertensi secara global adalah 22% dari total penduduk dunia. Dari jumlah
tersebut hanya kurang dari seperlima yang melakukan upaya pengendalian terhadap tekanan
darah. Wilayah Afrika memiliki prevalensi hipertensi tertinggi yaitu sebesar 27%. Asia
Tenggara berada di peringkat ke-3 tertinggi dengan prevalensi sebesar 25% dari total penduduk.
WHO juga memprediksikan 1 diantara 5 orang perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi.
Jumlah ini lebih besar diantara kelompok laki-laki, yaitu 1 diantara 41. Jumlah penyandang
hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar
orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat
hipertensi dan komplikasinya. Menurut data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun
2014, Hipertensi dengan komplikasi (5,3%) merupakan penyebab kematian nomor 5 (lima)
pada semua umur4. Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang,
sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427,218 kematian.5
Sampai saat ini, hipertensi masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Betapa tidak,
hipertensi merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer
kesehatan. Hal itu merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar
34.1%, sesuai dengan data Riskesdas 2018. Di samping itu, pengontrolan hipertensi belum
adekuat meskipun obat-obatan yang efektif banyak tersedia. Hasil Riskesdas tahun 2018
menyatakan prevalensi terbanyak penderita hipertensi penduduk umur ≥18 tahun berdasarkan
diagnosis dokter dan diagnosis dokter atau minum obat antihipertensi adalah Sulawesi Utara
yaitu sebesar 13.2% dan 13,5%. Sedangkan prevalensi hipertensi terbanyak pada penduduk
umur ≥18 tahun berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2007-2018 dengan total 44.1%
adalah Kalimantan Selatan. Menurut hasil Riskesdas 2018 pada prevalensi hipertensi umur ≥18
tahun menurut karakteristik, usia 75+ tahun memiliki angka prevalensi sebesar 69.5%, jenis
kelamin perempuan memiliki angka prevalensi lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu sebesar
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36.9%, daerah perkotaan memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yaitu
sebesar 34.4%, pendidikan bagi yang tidak atau belum pernah sekolah memiliki prevalensi lebih
banyak yaitu sebesar 51.6%, dan pengangguran atau tidak kerja memiliki prevalensi yang lebih
banyak juga yaitu sebesar 39.7%.6
Faktor risiko hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik (faktor
resiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi
lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas,
kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen7. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi seseorang terjangkit hipertensi yaitu kurangnya pengetahuan dan sikap
mengenai hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
pengetahuan tentang hipertensi dengan pengendalian tekanan darah8. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang hipertensi yaitu dengan
dilakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan merupakan upaya dalam menyebarkan pesan dan
menanamkan keyakinan yang sudah direncanakan sebelumnya dan bertujuan untuk
meningkatkan status kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, mempertahankan derajat
kesehatan, mekasimalkan fungsi dan peran penderita selama sakit, serta membantu penderita
dan keluarga mengatasi masalah kesehatan9.
Salah satu kegiatan yang dilakukan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta
(FIKES UPNVJ) khususnya Prodi Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan Tridarma
Perguruan Tinggi ialah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat berupa
promosi kesehatan di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer. Melalui promosi
kesehatan dengan tema “Hipertensi”, diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat
terkait hipertensi yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan; baik itu kesehatan
individu maupun masyarakat.
Pelaksanaan promosi kesehatan dengan metode ceramah, lalu untuk mengukur pemahaman
masyarakat dilakukan pre-test dan post-test, serta melakukan tanya jawab yang dapat
mengutamakan keaktifan masyarakat. Tujuan kegiatan untuk mengetahui gambaran
pengetahuan mengenai hipertensi melalui penyuluhan. Dengan dilakukannya promosi
kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cilandak Barat ini, diharapkan masyarakat dapat mengerti
tentang pentingnya pencegahan hipertensi bagi kesehatan tubuh.
METODE
Metode yang digunakan pada saat presentasi mengenai hipertensi menggunakan
ceramah dan tanya jawab. Materi yang diberikan adalah pengertian hipertensi, faktor risiko,
atur pola makan, dan pencegahan hipertensi. Lokasi, waktu, dan rincian kegiatan disajikan
sebagai berikut.
a. Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kecamatan Cilandak
b. Waktu Kegiatan : Jumat/25 Oktober 2019
No
.
1

Tabel 2. Rincian Kegiatan

Waktu

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan Peserta

2
menit

Pre test

Menjawab pertanyaan

Media dan
Metode
Lembar pretest
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2

3

4

5

1
menit

10
menit

5
menit
2
menit

Pembukaan :
• Membuka kegiatan
dengan mengucapkan
salam dan
memperkenalkan diri
• Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan
• Menyebutkan materi
penyuluhan
Pelaksanaan :
• Menjelaskan tentang
pengertian hipertensi
• Menjelaskan tentang
faktor risiko
• Menjelaskan tentang
atur pola makan
• Menjelaskan tentang
cara mencegah
hipertensi
Evaluasi
• Tanya jawab dengan
audiens

•

Penutup :
• Simpulan penyuluhan
• Memberikan
salam
penutup
• Pos test

•
•

•

•
•

•
•

•

Menjawab
salam
Mendengarkan

Ceramah

Memperhatika
n
Mendengarkan

Ceramah

Mengajukan
pertanyaan
Menjawab
pertanyaan
Mendengarkan
Menjawab
salam
Menjawab
pertanyaan

Tanya Jawab

Ceramah

Metode pengukuran yang digunakan adalah pre-test dan post-test yang berisikan
pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa itu hipertensi?
a. Tekanan darah normal
b. Tekanan darah rendah
c. Tekanan darah tinggi
2. Tekanan darah yang normal adalah?
a. 120/80 mmHg
b. 140/90 mmHg
c. 90/60 mmHg
3. Makanan apa yang harus dibatasi oleh seorang penderita hipertensi?
a. Buah-buahan
b. Sayur-sayuran
c. Makanan yang mengandung garam berlebih
4. Salah satu cara mencegah hipertensi adalah dengan?
a. Menghirup asap rokok
b. Rajin aktivitas fisik
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c. Bermalas-malasan
5. Risiko apa yang dapat dicegah agar tidak terjadi hipertensi?
2.1.Umur
2.2.Merokok
2.3.Jenis kelamin
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di puskesmas dengan mengambil sasaran
kalangan pra lansia dan lansia usia 49-80 tahun yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan
Cilandak terletak di Jalan Komplek BNI 46 no. 57 Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Jumat, 25
September 2019. Promosi kesehatan di puskesmas dilakukan dengan metode penyuluhan
dengan tema yang diambil yaitu “Hipertensi” dengan sub pokok pembahasan pengertian
hipertensi, faktor risiko, atur pola makan dan pencegahan hipertensi. Berikut data audiens yang
hadir dalam kegiatan dalam interval 5 tahun.
Tabel 3. Distribusi Audiens Berdasarkan Umur
Usia
Jumlah
49-54 tahun
6
55-60 tahun
5
61-66 tahun
4
67-72 tahun
5
73-78 tahun
1
≥79 tahun
1
Total
22
Pada tabel 3, mayoritas usia audiens adalah pada rentang 49-54 tahun yaitu 6 orang.
Sedangkan, kelompok usia minoritas ada pada rentang 73-78 tahun dan ≥79 tahun yaitu tiaptiap kelompok berjumlah 1 orang.
Kami memiliki target 70% sasaran dapat memahami apa yang telah kami jelaskan, seperti
pengertian hipertensi, standar tekanan darah hipertensi, makanan yang harus dibatasi, cara
mencegah hipertensi dan risiko yang dapat dicegah. Untuk mengetahui apakah target kami
tercapai atau tidak, kelompok menggunakan (media) angket pre-test dan post-test untuk diisi
oleh para audiens. Parameter yang menjadi penilaian dari angket tersebut ialah paham dan tidak
paham. Audien dikatakan paham apabila dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Berikut
rincian hasil pemahaman berdasarkan pertanyaan yang diberikan melalui angket kepada
audiens.
Tabel 4. Pemahaman Audiens Berdasarkan Angket Pre-Test
Tingkat Pemahaman
Pra Lansia dan Lansia
Soal 1
17 dari 22
Soal 2
22 dari 22
Paham
Soal 3
17 dari 22
Soal 4
19 dari 22
Soal 5
16 dari 22
Soal 1
5 dari 22
Soal 2
0 dari 22
Tidak Paham Soal 3
5 dari 22
Soal 4
3 dari 22
Soal 5
6 dari 22
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Tabel 5. Pemahaman Audiens Berdasarkan Angket Post-Test
Tingkat Pemahaman
Pra Lansia dan Lansia
Soal 1
19 dari 22
Soal 2
22 dari 22
Paham
Soal 3
21 dari 22
Soal 4
19 dari 22
Soal 5
19 dari 22
Soal 1
3 dari 22
Soal 2
0 dari 22
Tidak Paham Soal 3
1 dari 22
Soal 4
3 dari 22
Soal 5
3 dari 22

1

2

86%
72%

86%

86%

77%

95%

100%

86%

77%

PERSENTASE (%)

100%

Berdasarkan tabel 4 dan 5 dari jumlah total 22 orang pra lansia dan lansia pertanyaan yang
paling banyak di pahami saat pre-test dan post-test adalah soal nomor 2 yaitu standar tekanan
darah hipertensi dengan hasil jawabannya 120/80 mmHg. Sedangkan, pada saat pre-test soal
yang paling banyak dijawab salah oleh audiens adalah nomor 5 yaitu risiko apa yang dapat
dicegah agar tidak terjadi hipertensi. Menurut penulis, banyak yang tidak paham dengan
pertanyaannya sebab penggunaan bahasa dalam soal nomor 5 belum bisa dipahami oleh
audiens. Setelah mendapatkan materi, audiens dapat memahami apa yang dimaksud faktor
risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah sehingga pada saat post-test jumlah audiens
yang menjawab salah pada nomor tersebut berkurang 3 orang.

3

4

5

SOAL

Grafik 1. Distribusi Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Pengetahuan Responden

Dalam grafik 1 dapat disimpulkan bahwa total hasil post-test 22 orang pra lansia dan
lansia terjadi peningkatan dari hasil pre-test yang artinya dapat memahami materi yang telah
disampaikan oleh pembicara. Dengan menghitung seluruh rata-rata dari peserta yang menjawab
benar dibagi dengan total peserta maka didapatkan hasil sebesar 90%, maka hasil tersebut sudah
mencapai target yang diinginkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Muthia dkk (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat
pengetahuan akhir dan tingkat pengetahuan awal pada responden yang mendapatkan
penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah10. Metode ceramah lebih efektif dibandingkan
dengan metode demonstrasi terhadap pengetahuan kesehatan. Metode ceramah dinilai efektif
digunakan pada pendengar yang lebih dari sepuluh orang namun sering timbul kebosanan jika
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materi yang kita sampaikan terlalu panjang dan kurang menarik. Untuk mencegah hal tersebut
digunakan metode ceramah dengan media power point. Media tersebut dinilai cukup efektif
karena dapat ditayangkan berkali-kali dan dapat dibahas secara detail.11
SIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa kesehatan
masyarakat program sarjana maka target yang ditetapkan telah tercapai. Pengetahuan
masyarakat yang menjadi sasaran meningkat setelah diberikan materi tentang hipertensi.
Metode dan media yang digunakan sudah efektif dalam meningkatkan pengetahuan audiens.
Program penyuluhan alangkah lebih baiknya lebih banyak dilakukan dan diperluas sasarannya
agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
UCAPAN TERIMA KASIH
Promosi kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Cilandak pada hari Jumat
tanggal 25 September 2019 dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan dari semua pihak yang
bersangkutan terutama dari dari pihak Puskesmas Kecamatan Cilandak sebagai tempat
pelaksanaan kegiatan praktek promosi kesehatan. Juga bimbingan dari dosen dari awal hingga
akhir tentunya penyusunan artikel ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan.
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ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab kematian yang berhubungan dengan kelainan pembuluh
darah. Di Indonesia, prevalensi hipertensi pada kelompok usia 18 tahun sebesar 34,1%, usia 31-44 tahun (31,6%),
usia 45-54 tahun (45,3%), usia 55-64 tahun (55,2%) (Riskesdas 2018), . Melihat kondisi tersebut, membutuhkan
solusi intervensi dalam penanganan penurunan hipertensi. Salah satu intervensi hipertensi adalah mengubah pola
makan, salah satunya mengkonsumsi banyak buah-buahan. Belimbing dan nata de coco merupakan bahan
makanan yang mengandung senyawa fungsional yang dapat mensuport penurunan tekanan darah. Belimbing
memiliki masa simpan pendek dan dinilai tidak praktis dalam mempersiapkannya. Pada penelitian ini, peneliti
ingin mengembangkan produk Nata de coco penambahan jus belimbing (Nata Averhoa), supaya mudah
dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat. Nata termasuk salah satu jenis minuman berserat yang memiliki tekstur
kenyal seperti gel atau agar-agar, berwarna putih transparan dihasilkan dari pembentukan mikroorganisme
Acetobacter Xylinum pada suatu medium. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui proses pembuatan, uji
organoleptic dan kandungan gizi yang terkandung pada produk. Desain penelitian ini, eksperimental dengan 3
perlakuan penambahan jus belimbing 0%, 30 %, 50 %. Hasil uji organoleptic, pada parameter tertinggi dipilih
pada formula 30%. Formula terpilih memiliki kadar air 97,88%, kadar abu 0,06%, kadar protein 0,41%, kadar
lemak 0%, kadar karbohidrat 9,2%, kadar energi 8,24 kcal dan kadar serat 1,54 %.
Kata Kunci : Belimbing, Nata, Uji Organoleptik, Kandungan Gizi
ABSTRACT
Hypertension is one of the risk factors for the cause of death related to vascular disorders. In Indonesia, the
prevalence of hypertension in the 18 year age group is 34.1%, 31-44 years (31.6%), 45-54 years (45.3%), 55-64
years (55.2%) (Riskesdas 2018). Seeing these conditions, requires intervention solutions in handling hypertension
reduction. One of the hypertension interventions is to change diet, one of which is consuming lots of fruits. Star
fruit and nata de coco are food ingredients that contain functional compounds that can support lowering blood
pressure. Star fruit has a short shelf life and is considered impractical in preparing it. In this research, the
researcher wants to develop a Nata de coco product with the addition of star fruit juice (Nata Averhoa), so that it
is easily consumed and liked by the public. Nata is one type of fibrous drink that has a chewy texture like gel or
gelatin, transparent white is produced from the formation of the microorganism Acetobacter Xylinum in a medium.
The purpose of this study, to determine the manufacturing process, organoleptic test and nutritional content
contained in the product. The design of this research, experimental with 3 treatments of adding star fruit juice 0%,
30%, 50%. Organoleptic test results, the highest parameter was selected in the 30% formula. The selected formula
has a water content of 97.88%, an ash content of 0.06%, a protein content of 0.41%, a fat content of 0%, a
carbohydrate content of 9.2%, an energy content of 8.24 kcal and a fiber content of 1.54%.
Keywords: Starfruit, Nata, Organoleptic Test, Nutritional Content

1.

PENDAHULUAN
Hipertensi menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. Menurut
data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang di
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dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah
penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada
1,5 Miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang
meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi
hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar
34,1%, pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64
tahun (55,2%).
Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penting dalam peningkatan risiko
terjadinya penyakit pembuluh darah seperti stroke, infark miokard, dan semua penyebab
kematian yang berhubungan dengan kelainan pembuluh darah. Penyebab dari hipertensi ada
beberapa factor salah satunya adalah asupan makan yang tidak seimbang. Pada perkembangan
saat ini, banyak disukai makanan cepat saji, karena dinilai lebih praktis. Namun, kandungan
gizi makanan cepat saji hanya di dominasi sumber karbohidrat, energy, protein, natrium dan
rendah serat. Buah dan sayur jarang sekali disajikan dimakanan cepat saji. Kesadaran
masyarakat tentang pentingnya hidup sehat harus ditingkatkan. Peningkatan kesadaran
hidup sehat akan mengakibatkan kebutuhan konsumen pada bahan pangan juga bergeser.
Konsumen tidah hanya berminat
pada bahan pangan dengan komposisi
gizi baik dan cita rasa serta penampakan yang menarik, tetapi diharapkan
memiliki sesuatu
fungsi
fisiologis yang bermanfaat bagi tubuh, misalnya bisa
menurunkan tekanan darah, kadar gula darah, kadar kolesterol, serta meningkatkan
penyerapan kalsium (Astawan, 2003).
Sehingga pertimbangan dasar dalam
memilih makanan
masyarakat yang sudah maju, tidak hanya bertumpu hanya kandungan
gizi dan kelezatannya, melainkan juga bagaimana pengaruhnya pada kesehatan tubuh,
fenomena yang demikian ini melahirkan konsep tentang pangan fungsional.
Pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses,
mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah
dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi
kesehatan, serta dikonsumsi sebagai mana layaknya makanan atau minuman, mempunyai
karakteristik sensori berupa penampakan, warna dan tekstur dan cita rasa yang dapat diterima
oleh konsumen, tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberikan efek
samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi lainnya
(Badan POM, 2001). Dengan demikian pangan fungsional dikonsumsi tidak berupa
obat (serbuk) namun dikonsumsi berbentuk makanan. Contoh makanan fungsional
yaitu makanan yang mengandung bakteri yang berguna untuk tubuh: yakult, yoghurt, makanan
yang mengandung serat, contohnya bekatul, gandum utuh, tempe, makanan yang mengandung
senyawa bioaktif seperti teh (polifenol) untuk mencegah kanker, komponen
sulfur
(bawang) untuk menurunkan kolesterol, daidzein pada tempe untuk mencegah
kanker, serat pangan (sayuran, buah, kacang-kacangan) guna
mencegah
penyakit yang berkaitan dengan pencernaan.
Menurut penelitian Choiroel Anam et al tahun 2019, nata de coco mengandung
senyawa-senyawa fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh antara lain
berfungsi sebagai antioksidan, anti inflamasi, anti bakteri, antifungal,
bahkan
mengandung,
9-Octadecenamide
yang
berfungsi
untuk
mencegah Alzheimer,
menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah. Dengan demikian nata de coco diduga
dapat berfungsi sebagai pangan fungsional.
Nata adalah produk makanan pencuci mulut yang tinggi akan serat. Struktur nata
menyerupai gel yang terbentuk dipermukaan medium yang mengandung gula dan asam produk
dari bakteri Acetobacter xylinum. Substansi yang terapung pada medium merupakan
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polisakarida berupa selulosa. Gas-gas CO2 hasil samping metabolisme glukosa oleh
Acetobacter xylinum menempel pada fibril-fibril polisakarida yang menyebabkan substansi
dapat terapung (Majesty, 2015). Kualitas nata yang baik dapat ditinjau dari kandungan bahan
gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan kadar serat. Nata merupakan produk pangan
rendah kalori, sebab selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh namun dapat memperlancar
pencernaan (Ernawati, 2012). Beragam nata telah dikembangkan dengan nama
tergantung variasi media yang digunakan. Media yang dapat digunakan dalam pembuatan nata
sangat beragam dari bahan yang mengandung gula seperti nanas (nata de pina), tomat (nata
de tomato) dan kakao (nata de kakao) (Dona 2002; Hayati, 200; Ramadhani, 2002.). Nata juga
bisa dibuat dari buah belimbing.
Belimbing manis (Averrhoa carambolla L) memiliki banyak kelebihan dari segi
ekonomi dan kesehatan. Belimbing mudah ditemui pada musim tertentu. Kandungan gizi dalam
belimbing manis per 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan yaitu, energi (kal) 36,
Protein (gr) 0,4, Lemak (gr) 0,4, Karbohdrat (gr) 8,8, Kalsium (mg) 4, Fosfor (mg) 12 Besi
(mg) 1,1, Vitamin A (S.I) 170, Vitamin B1 (mg) 0,03, Vitamin C (mg) 35 Air (g) 90.
Masyarakat pada umumnya memanfaatkan buah belimbing hanya sebagai buah meja,
minuman sari buah, dodol belimbing dan keripik belimbing" Salah satu cara pemanfaatan buah
belimbing yang melimpah pada musim panen adalah melalui diversifikasi pangan dengan
menggunakan sari belimbing sebagai bahan dasar pembuatan nata dengan bantuan bakteri
Acetobacter xylinum" Pembuatan Nata dari sari buah belimbing dapat memperpanjang masa
simpan, lebih menarik, dapat meningkatkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan
dan ikut mensukseskan program pemerintah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan produk
lokal unggulan. Depok, Jawa Barat telah lama dikenal sebagai kota belimbing. Sebutan tersebut
telah ada sejak tahun 2007. Saat ini ada sekitar 600 petani belimbing yang tersebar di enam
kecamatan. Setiap petani rata-rata memiliki luas lahan 500 meter persegi sampai 3 hektar.
Setiap 500 meter lahan dapat ditanami 16 hingga 20 pohon belimbing. Program Studi Gizi
Kesehatan, UPN Veteran Jakarta, terletak didesa limo, Depok, Jawa barat. Hal ini mengguggah
peneliti untuk mengembangkan produk Nata de coco dengan penambahan jus buah belimbing.
Melihat kandungan senyawa fungsional nata de coco dan kandungan gizi belimbing
yang mengandung banyak manfaat untuk kesehatan terutama pada penyakit hipertensi, serta
memperpanjang masa simpan buah, maka peneliti tertarik meneliti proses pembuatan produk
nata de coco dengan penambahan jus belimbing, uji organoleptic dan kandungan gizi yang
terkandung pada produk tersebut.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yakni dari bulan Maret 2020 sampai bulan
Juni 2020. Pembuatan pembuatan nata belimbing di rumah peneliti dan uji organoleptik
dilakukan di Laboratorium Gizi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Analisis
Proksimat dan serat dilakukan di Laboratorium Saraswati Indo Genetech, Bogor. Jenis
penelitian ini, eksperimental. Penelitian ini dilakukan 3 kali perlakuan, dimana kadar
penambahan jus belimbing 0 %, 30 %, 50 %.
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2.1. Diagram Alur Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut :
Pembuatan Nata
Pemanenan

Uji Rendemen

Uji Organoleptik

Formula terbaik

Uji Proximat & serat

Pada diagram alur proses penelitian ini, diawali dengan proses pembuatan nata dengan
penambahan jus belimbing dengan perlakuan 0 %, 30 % dan 50 %, selanjutnya larutan di
fermentasi selama 7 hari. Setelah produk terbentuk lembaran-lemaran, siap di panen. Langkah
selanjutnya dilakukan uji rendemen yaitu dengan membandingan antara bobot nata (gram)
yang diperoleh, dengan volume air kelapa (ml) dan jus belimbing (ml). Untuk persiapan uji
organoleptik, nata dikemas memakai mangkuk plastik dan diberi label. Uji organoleptik
dilakukan oleh 30 panelis terlatih. Berdasarkan hasil uji organoleptic, diperoleh jenis produk
yang terpilih, kemudian dilakukan uji proximat dan serat di laboratorium.
2.2 Proses Pembuatan Nata
Proses pelaksanaan pembuatan Nata yaitu langkah pertama Air kelapa 1 liter disaring
supaya bersih dari kotoran, selanjutnya kupas belimbing, cuci bersih dan potong-potong kecil
kemudian hancurkan dan saring sebanyak 0%, 30 %, 50 %. Ambil air kelapa yang sudah
homogen tadi dan campur dengan jus buah sesuai perlakuan , aduk sampai rata. Panaskan
campuran air kelapa dan sari buah sesuai perlakuan sampai mendidih kemudian ditambahkan
gula pasir sebanyak 100 gr, asam cuka 15 ml r, ZA 5 gram, aduk rata sampai homogen.
Tuangkan larutan ke dalam wadah setinggi 2 cm lalu didinginkan, tutup wadah merata dengan
kertas putih bersih dan ikat agar tidak tercemar. Diamkan sampai 24 jam. Setelah didinginkan
larutan siap dituangi starter ( bibit bakteri nata) sebanyak 10% dari volume media bakteri.
Fermentasi larutan sampai tumbuh lembaran natanya kurang lebih 7 hari. Cuci bersih dan
potong-potong .Rendam selama 24 jam dengan air dingin. Rebus dan melanjutkan uji
rendemen, proximat dan serat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Uji Rendemen
Rendemen Nata dengan penambahan jus belimbing ditentukan berdasarkan perbandingan
antar bobot nata (gram) yang diperoleh dengan volume air kelapa (ml) dan jus belimbing (ml)
yang digunakan (AOAC, 2006).
Tabel 1. Hasil Pengukuran Rendemen Nata
Sampel
Rendemen %
0%
67,3
30 %
68,5
50 %
69
Rendemen nata adalah jumlah produk yang dihasilkan dari reaksi fermentasi oleh bakteri
Acetobacter xylinum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya rendemen pada
Nata yaitu waktu fermentasi, ketebalan nata dan ketersediaan oksigen dalam medium. Semakin
lama waktu fermentasi yang dilakukan maka nilai rendemen yang diperoleh semakin tinggi.
Semakin tebal nata maka rendemennya juga semakin tinggi dan ketersediaan oksigen dalam
medium lebih banyak dibandingkan dengan penambahan konsentrasi lain, karena oksigen
sangat dibutuhkan oleh Acetobacter xylinum dalam proses metabolisme dan pembentukan
partikel nata (Nisa et al., 2001).
3.2 Hasil Uji Organoleptik
Pada penelitian ini, uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik atau uji kesukaan.
Parameter yang dinilai adalah warna, rasa, tekstur, dan aroma dari produk nata yang diuji.
Sebanyak 31 orang panelis .
Tabel 2 . Hasil Pengukuran Uji Organoleptik
Nilai Mean Uji Organoleptik
0%
30 %
50 %
Warna
4,06
3,6
3,1
Rasa
3,09
4
4,1
Tekstur
3,48
4,09
4,1
Aroma
3,16
3,6
3,7
Keterangan: 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= biasa, 4= suka, 5= sangat
suka

Parameter

Warna merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi penilaian panelis
terhadap suatu produk makanan. Dalam penelitian ini warna Nata 0% yaitu tanpa penambahan
jus belimbing adalah putih bersih (Cerah), tetapi ketika ditambahkan jus belimbingg 30% warna
menjadi putih dan penambahan 50 % berwarna putih tulang. Namun secara umum, warnanya
hampir sama, pada 3 jenis nata tersebut. Warna Nata De Coco pada umumnya adalah putih akan
tetapi apabila ada penambahan sari buah belimbing maka warna yang dihasilkan oleh Nata
akan sesuai dengan sari buah yang ditambahkan tersebut. Warna Nata De Coco akan berubah
karena pigmen yang ditambahkan akan terikat dalam jaringan selulosa yang terbentuk selama
proses fermentasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh (Winarno, 1991 dalam Nofrianti, 2013)
bahwa warna yang merata pada produk disebabkan karena cara pencampuran atau cara
pengolahannya yang baik.
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Menurut SNI 01-4317-1996 rasa yang baik pada produk Nata De Coco adalah normal di
mana rasa normal dari produk Nata yaitu tidak berasa. Dalam penelitian ini rata-rata panelis
lebih menyukai rasa Nata dengan penambahan jus belimbing yang memiliki rasa yang lebih
enak dibandingkan dengan Nata De Coco tanpa penambahan jus. Dapat dilihat pada tabel 2
tingkat kesukaan panelis terhadap rasa Nata De Coco yaitu pada Nata De Coco dengan
penambahan 50% jus belimbing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pemberian
jus belimbing akan memberikan rasa yang lebih spesifik dan kuat pada nata de coco pada
masing masing panelis.
Dalam penelitian ini tekstur Nata yang dihasilkan kenyal. Pada penambahan 0% - 50% jus
belimbing, tingkat kekenyalan Nata De Coco terus mengalami tekstur yang lebih baik, sehingga
mudah dikunyah oleh panelis. Melihat tabel 2, panelis sangat menyukai Nata pada penambahan
jus belimbing 50 %. Semakin banyak dan rapat jaringan selulosa pada nata maka kemampuan
untuk mengikat air menjadi berkurang, sehingga tekstur nata akan semakin kenyal (Iryandi et
al., 2014). Meskipun tidak memberikan pengaruh yang nyata masing-masing perlakuan akan
tetapi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan jus belimbing, maka nilai tekstur
semakin kenyal. Perbedaan ini disebabkan karena kondisinya semakin asam, hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardah et. al ( 2004) bahwa kondisi asam
menyebabkan pertumbuhan bakteri nata de coco kurang sesuai.
Aroma pada produk Nata De Coco menurut SNI 01-4317-1996 adalah normal yang berarti
aroma Nata De Coco tidak berbau atau beraroma segar. Tahap pemanenan Nata De Coco,
sebenarnya memiliki aroma sedikit asam tetapi setelah dilakukan perendaman dengan air tawar
dan perebusan maka aroma asam tersebut menghilang (Iryandi et al., 2014). Panelis lebih
menyukai Nata De Coco dengan aroma yang tidak asam karena pada saat dipanen, Nata De
Coco dicuci dengan air mengalir lalu direbus dengan air tawar selama 10 menit pada suhu
100°C sehingga aroma asam pada Nata De Coco hilang pada saat pencucian dan perebusan.
3.3. Hasil Uji

Proksimat dan Serat

Uji proksimat yang dilakukan oleh peneliti yaitu kadar air, kadar abu, protein, lemak, dan
karbohidrat. Pengujian tersebut, dilakukan pada formula terpilih yaitu penambahan jus
belimbing 30%.
Tabel 3

Hasil Uji Proksimat Nata Averhoa (100 gram)

Komponen

Kadar Air (%)
Kadar Abu (%)
Kadar Protein (%)
Kadar Lemak (%)
Kadar Karbohidrat (%)
Kadar Energi (kcal/100
g)
Serat pangan

Hasil
30 %
97,88
0,06
0,41
0
1,65
8,24
1,58

Berdasarkan table 3, hasil uji proximat menyatakan bahwa kandungan nata nata de coco
dengan penambahan buah belimbing 30 % lebih tingginya kadar protein dibandingankan kadar
protein dalam air kelapa yang merupakan bahan utama nata de coco berkisar 0,08 - 0,13%
(Barlina et al., 2007).
144

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Produk Nata jus penambahan belimbing, mengandung lemak 0 %, karbohidrat 1,65 % dan
energi 8,24 (kcal/100 gram), oleh karena itu produk nata bisa dipakai sebagai sumber makanan
berkalori rendah untuk keperluan diet (Nugraheni, 2012).
Produk Nata de coco penambahan jus belimbing, mengandung serat pangan 1, 58 %,
sehingga jika mengkonsumsi produk tersebut dapat menyumbang kebutuhan gizi serat per hari
dalam tubuh. Serat merupakan salah satu sumber makanan penting bagi metabolisme tubuh.
Nata mengandung serat yang sangat dibutuhkan dalam proses fisiologi bahkan dapat
menurunkan daya penyerapan lemak, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam
darah, menjaga kestabilan tekanan darah dan kadar gula darah. Serat juga bermanfaat untuk
pencernaan, karena akan terfermentasi di usus besar dan menghasilkan pertumbuhan bakteri
yang baik untuk saluran cerna. Mengonsumsi serat pangan (dietary fiber) secukupnya setiap
hari merupakan cara mudah untuk hidup sehat.
4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Kesimpulan dari analisis Nata de Coco dengan penambahan jus buah belimbing adalah
formulasi pembuatan Nata de co co dengan penambahan jus buah belimbing didapatkan melalui
pertimbangan berdasarkan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan nilai gizi dan serat yang
diharapkan. Hasil uji organoleptik Nata de Coco penambahan jus buah belimbing pada
parameter tertinggi rasa pada formula 50%, tekstur 50%, warna 0%, rasa 50%. Formula terpilih
memiliki kadar air 97,88%, kadar abu 0,06%, kadar protein 0,41%, kadar lemak 0%, kadar
karbohidrat 9,2%, kadar energi 8,24 kcal dan kadar serat 1,54 %.
4.2. Saran
Perlu adanya uji lanjutan pada Nata de Coco dengan penambahan jus buah belimbing
seperti kalium, uji aktivitas antioksidan, sehingga bisa lebih lengkap lagi informasi kandungan
gizi yang terkandung dan dapat melihat efektifitas terhadap kesehatan.
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HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ENERGI, PROTEIN DAN KUALITAS
TIDUR DENGAN KEBUGARAN PADA REMAJA LAKI LAKI USIA 1017 DI SSB ASTAM KOTA TANGERANG SELATAN
Heri Komarudin1, Sintha Fransiske Simanungkalit1
Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan Indonesia Telp (021) 765 6971 Ext, 164-207,
Fax 7656904 Ps. 230,
Email : upnvj@upnvj.ac.id
Abstract
Football is a popular sport in the world. In doing soccer, a high level of physical fitness is needed because it can
be equated with strenuous activity. This study aims to determine the relationship between energy intake, protein
and sleep quality on fitness levels in children aged 10-17 years at ASTAM South Tangerang soccer school. This
study used a cross-sectional design with a sample of 50 children aged 10-17 years. Energy and protein intake data
were taken using the 3x24 hour Recall method, sleep quality data were obtained using the Pittsburgh Quality Sleep
Index questionnaire, while data on fitness levels were measured using the Balke test method. Relationship analysis
was performed using the Chi-Square test method. The results obtained from this study indicate that there is a
relationship between energy and protein intake, and sleep quality with the fitness level of male adolescents aged
10-17 years at ASTAM South Tangerang Football School (p <0.05). Researchers suggest that each athlete who
will participate in the competition to prepare a few days in advance by eating foods that will support their energy
needs at the time of the competition and meet their sleep needs at least 7-8 hours a day. Researchers suggest
conducting training and counseling on nutritional intake programs for athletes and their parents, so that they
understand their daily nutritional intake needs.
Keywords : Fitness Level, Energy Intake, Protein Intake, Sleep Quality, SSB ASTAM

PENDAHULUAN
Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas
sehari-hari secara efektif dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek kelelahan yang
berlebihan (Corbin,et al.,) untuk mencapai kebugaran yang maksimal dibutuhkan olahraga atau
latihan fisik yang rutin dan teratur untuk mencapai kebugaran yang optimal. Kebugaran adalah
salah satu indikator untuk mengetahui status kesehatan seseorang. Seseorang dengan fisik
yang sehat dan bugar, akan dapat menjalankan aktivitas harian secara optimal tanpa rasa lelah
yang berlebihan (Fatmah & Ruhayati, 2011).
Kebugaran yang berhubungan langsung dengan kesehatan memiliki 4 komponen dasar
yaitu daya tahan paru jantung, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan serta komposisi tubuh.
Kebugaran paru jantung di artikan sebagai kapasitas maksimal untuk menghirup, menyalurkan
dan menggunakan oksigen atau yang sering disebut sebagai penggunaan maksimal oksigen atau
disebut VO2Max. Semakin tinggi VO2Max maka ketahanan tubuh saat berolahraga juga akan
semakin tinggi, yang berarti seseorang yang memiliki VO2Max tinggi tidak akan cepat merasa
kelelahan setelah melakukan serangkaian kegiatan (Sharkey, 2003).Olahraga merupakan faktor
penting didunia kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit, meningkatkan status kesehatan,
dan kebugaran jasmani seseorang (Samihardja, 1995). Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah
menyatakan bahwa peran gizi berpengaruh dalam keberhasilan tim (Kemenkes RI, 2014).
Kolaborasi antara atlet berbakat, kualitas latihan, dan kualitas pelatih , jika tanpa asupan
makanan yang memenuhi syarat dan gizi seimbang tidak mungkin atlet dapat mencapai prestasi
yang maksimal (Syafrizar & Welis, 2009).
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Olahraga sepakbola adalah salah satu olahraga yang banyak digemari di Indonesia.
Berdasarkan data dari FIFA big Count tahun 2006, ada 265 juta orang yang terlibat langsung
didalam sepakbola di seluruh dunia, dengan Indonesia menjadi penyumbang pemain sepakbola
urutan ketujuh terbanyak di dunia (FIFA, 2007). Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan
tingkat prestasi dari sepakbolanya. Sepakbola Indonesia sendiri masih berada diperingkat ke173 dari 211 negara anggota FIFA per tanggal 19 Desember 2019 (FIFA, 2019). Salah satu
penyebab dari rendahnya prestasi sepakbola Indonesia adalah rendahnya kualitas kebugaran
kardiorespirasi dari pemain sepakbola. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
(Ramadhanny, 2018 ) yang melakukan penelitian terhadap 58 Pemain Junior dengan rentang
usia 13 – 15 tahun di SSB Astam terdapat hasil 47.2% atlet yang memiliki tingkat kebugaran
kurang, 15.1% atlet memiliki tingkat kebugaran dibawah rata rata, 33.9% atlet yang memiliki
tingkat kebugaran cukup dan 3.8% atlet yang memilki tingkat kebugaran diatas rata-rata.
Tingkat kebugaran dari atlet sepakbola dapat dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang
dikonsumsinya sehari-hari. Atlet yang mendapatkan asupan gizi sesuai dengan karakteristik
individu dan cabang olahraga akan memiliki kecukupan gizi untuk berlatih dan meningkatkan
performa. Performa yang baik dari atlet akan mendukung atlet memperoleh prestasi terbaiknya
(Hardinsyah & Supariasa, 2016).
Asupan energi yang dapat mencukupi kebutuhan dasar merupakan komponen penting
dalam mencapai keberhasilan olahraga yang berperan dalam proses pengeluaran kalori,
memperbaiki dan meningkatkan kekuatan, daya tahan, masa otot, serta kesehatan (Kerksick &
Kulovitz, 2013). Asupan energi yang tidak memadai relatif terhadap pengeluaran energi akan
mengurangi kinerja atletik dan bahkan membalikkan manfaat olahraga latihan. Hasil dari energi
yang terbatas akan menyebabkan tubuh untuk memecah lemak dan jaringan ramping untuk
digunakan sebagai bahan bakar untuk tubuh (Berning & Kendig, 2016).
Seorang pemain sepak bola memerlukan pemenuhan energi yang sesuai kebutuhan
dengan kandungan karbohidrat 55-60% dari total energi, lemak 20-30% dari total kebutuhan
energi, dan protein 15-20% dari total energi. Karbohidrat adalah sumber energi yang tidak
hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas fisik seperti berolahraga selain itu karbohidrat
juga adalah sumber energi utama untuk sistem pusat syaraf termasuk otak. Di dalam tubuh
karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia akan disimpan di dalam hati dan otot sebagai
simpanan energi dalam bentuk glikogen. Total karbohidrat yang dapat tersimpan di dalam tubuh
orang dewasa kurang lebih sebesar 500 g atau dapat untuk menghasilkan energi sebesar 2000
kkal (Williams, 2004).
Asupan Protein berperan penting dalam menurunkan efek kelelahan akibat latihan
dengan meningkatkan kualitas tidur berhubungan dengan percepatan proses pemulihan setelah
latihan sehingga bisa berpengaruh pada kebugaran. (Hapsari, Dkk) 2019. Kerusakan mikro
dapat terjadi pada serabut otot karena adanya efek stres mekanik selama latihan, Hal ini
membuat hilang nya sejumlah protein didalam otot. Kerusakan ini memicu timbul nya rasa
nyeri atau pegal setelah latihan atau bisa disebut (DOMS) delayed onsed muscle soreness.
Dalam Proses perbaikan serabut otot dibutuhkan asam amino plasma sehingga dapat menjaga
jumlah cadangan protein dalam tubuh. (Hapsari,Dkk 2019).
Bagi atlet sepak bola yang masih remaja, protein dibutuhkan untuk mendukung
pertumbuhan dan pembentuk tubuh guna mencapai tinggi badan yang optimal, selain itu protein
bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, serta
sintesis jaringan tubuh (Journal of Nutrition College). Sebuah studi menunjukan bahwa asam
amino rantai cabang (BCAA) seperti leusin, isoleusin, dan valin akan dioksidasi dan digunakan
untuk produksi energi selama latihan berlangsung. Terdapat 2 mekanisme utama yang
menjelaskan fungsi BCAA dalam mengurangi efek kelelahan. Mekanisme pertama adalah
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pengunaan BCAA sebagai sumber energi untuk otot. Selama latihan terjadi pengeluaran ATP
sebagai energi seiring dengan pembongkaran simpanan glikogen. Mekanisme kedua adalah
fungsi dari BCAA dalam mecegah kelelahan disistem saraf pusat karena meningkatnya
pengunaan asam amino triptofan. Triptofan menyebabkan peningkatan level hormon serotonin
yang dapat memicu rasa lelah dan letih. (Hapsari,2019)
Kualitas Tidur juga adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap
tingkat kebugaran dari atlet sepakbola. (Sulistiyani, 2012) kualitas tidur adalah kemampuan
individu untuk dapat tetap tidur dengan nyenyak tanpa insomnia, tidak hanya mencapai
jumlah atau lamanya tidur. Kualitas tidur menunjukkan adanya kemampuan individu untuk
tidur dan memperoleh jumlah istirahat yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya
manusia membutuhkan istirahat dengan cara tidur dalam upaya mengembalikan kebugaran
ataupun sekedar mengistirahatkan organ-organ tubuh setelah melakukan aktivitas olahraga.
Pada kondisi tidur, tubuh melakukan proses pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh
hingga berada dalam kondisi yang optimal (Sarfriyanda, Karim, & Dewi, 2015). Penelitian
yang dilakukan pada atlet sepak bola ASIFA Malang Terdapat hubungan yang signifikan
antara kualitas tidur dengan kebugaran atlet sepak bola. diketahui bahwa kualitas tidur berperan
sebanyak 16% dalam mempengaruhi nilai VO2Max (Salma, Dkk 2018).
Salah satu penyebab rendahnya prestasi sepakbola di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat
kebugaran yang dimiliki oleh atlet sepakbola. beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
kebugaran pada atlet sepakbola adalah asupan Energi, Protein dan Kualitas Tidur Berdasarkan
hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan asupan energi,
protein dan kualitas tidur dengan tingkat kebugaran pada anak usia 10 – 17 tahun di Sekolah
Sepakbola ASTAM Tangerang Selatan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Observasional Analitik dengan desain
Cross-Sectional yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara asupan
energi, protein dan kualitas tidur dengan Tingkat Kebugaran pada remaja laki-laki usia 10-17
tahun di Sekolah Sepakbola AKADEMI SEPAKBOLA TANGSEL MUDA (SSB ASTAM)
Tangerang selatan. Jadwal pengambilan data dilakukan pada hari senin di minggu ketiga hingga
minggu keempat bulan April 2019 di Lapangan Skadron 21 Sena Penerbad, Areal Lapangan
Terbang Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan. Variabel yang diteliti adalah asupan energi,
asupan protein, kualitas tidur, dan tingkat kebugaran. Data asupan energi dan protein diambil
dengan menggunakan metode wawancara Recall 3x24 jam, data kualitas tidur diambil dengan
menggunakan kuesioner PSQI, serta data tingkat kebugaran diambil menggunakan metode Tes
Balke. Analisis hubungan yang dilakukan menggunakan uji Chi-Square.
HASIL
Hasil penelitian mengenai distribusi karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan
orang tua, pekerjaan orang tua, kardiorespirasi dapat dilihat pada tabel 1.
Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat dari 50 responden dengan kelompok usia anak – anak dengan
usia 10 – 11 tahun sebanyak 16 orang (32%), di kelompok usia remaja awal dengan usia 12 –
16 tahun sebanyak 26 orang (52%), dan kelompok usia remaja akhir dengan usia 17 tahun
sebanyak 8 orang (16%). Laju penurunan tingkat kebugaran jasmani seseorang dapat bertambah
cepat dikarenakan faktor usia setelah memasuki usia 30 tahun, namun hal tersebut bisa
diperlambat dengan cara menjaga bobot tubuh, tidak konsumsi alkohol. (Laksmi, 2011).
Berdasarkan tabel 16. dapat dilihat bahwa dari 50 responden pendidikan terakhir yang ditempuh
oleh ayah bervariasi, dengan sebagian besar pendidikan terakhir yang dijalaninya termasuk
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kedalam kategori pendidikan menengah yaitu SMA/SMK sebanyak 26 orang (52%), kategori
pendidikan rendah yaitu SD/SMP sebanyak 12 orang (24%) dan untuk ketegori pendidikan
tinggi yaitu D3 sampai S3 sebanyak 12 orang (24%).
Berdasarkan tabel 16. dapat dilihat bahwa dari 50 responden pendidikan terakhir yang
ditempuh oleh ibu bervariasi, dengan sebagian besar pendidikan terakhir yang dijalaninya
termasuk kedalam kategori pendidikan menengah yaitu SMA/SMK sebanyak 26 orang (52%),
kategori pendidikan rendah yaitu SD/SMP sebanyak 10 orang (20%) dan untuk kategori
pendidikan tingi yaitu D3 sampai S3 sebanyak 14 orang (28%).
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat dari 50 responden pekerjaan ayah bervariasi, sebagian
besar ayah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 25 orang (50%), ayah yang
bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 11 orang (22%), ayah yang bekerja sebagai TNI/POLRI
sebanyak 2 orang (4%), ayah yang tidak bekerja sebanyak 3 orang (6%) dan lainnya (wirausaha,
PNS,dokter dan guru) sebanyak 9 orang (18%)
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat dari 50 responden pekerjaan ibu bervariasi, sebagian
besar ibu memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 17 orang (34%), ibu yang
bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 8 orang (16%), ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah
tangga sebanyak 4 orang (8%) dan lainnya (PNS,guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 21
orang (42%).
Berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa rata-rata status gizi berdasarkan IMT/U dari
responden pada penelitian ini adalah 0.13 SD, dengan status gizi terendah ada pada -2.15 SD,
dan yang tertinggi adalah 2.68 SD. Sebagian besar atau 75.6% responden atlet sepakbola di
SSB ASTAM memiliki status gizi normal.
Pada variabel persen lemak tubuh, rata-rata yang didapat dari persen lemak tubuh
responden adalah 15.43% dengan persen lemak tubuh terendah yang didapatkan adalah 9.6%
serta persen lemak tubuh tertinggi yang didapatkan adalah 25.6%. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan, sebagian besar atau 75.6% responden atlet sepakbola di SSB ASTAM memiliki
kategori persen lemak tubuh yang optimal.
Selain itu, pada variabel tingkat kebugaran kardiorespirasi didapatkan rata-rata tingkat
kebugaran kardiorespirasi dari responden adalah 33.74 ml/Kg/menit, dengan hasil terendah
untuk tingkat kebugaran kardiorespirasi pada responden adalah 20.75 ml/Kg/menit, dan yang
paling tinggi ada pada 51.90 ml/Kg/menit. sebagian besar atau 63% responden atlet sepakbola
di SSB ASTAM memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang rendah.
Menurut Alamsyah, dkk (2017), kebugaran kardiorespirasi sangat bermanfaat untuk
menunjang kapasitas kerja fisik anak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
prestasinya. Daya tahan kardiovaskular yang baik akan meningkatkan kemampuan kerja anak
dengan intensitas lebih besar dan waktu yang lebih lama tanpa kelelahan.
Asupan Energi dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu kurang dan baik. Asupan
Energi yang baik dikatakan apabila asupan nya telah mencapai 80% dari kebutuhan nya atau
2400 kkal. Sedangkan, dikatakan asupan energi yang kurang apabila asupan nya <80% dari
kebutuhan nya atau kurang dari 2400 kkal. Pada tabel 2 dapat dilihat distribusi frekuensi asupan
energi. Dari data tersebut, diketahui bahwa asupan energi atlet sepakbola di SSB ASTAM
cenderung yang termasuk ke dalam kategori kurang dibandingkan dengan yang termasuk ke
dalam kategori baik. Berdasarkan hasil recall 3x24 jam, asupan makanan tinggi energi terbesar
disumbang oleh nasi, gorengan, makanan yang bersantan, roti, mie, dan singkong. Atlet
sepakbola SSB ASTAM masih banyak yang asupan energinya masuk ke dalam kategori kurang,
berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan orang tua dan responden sendiri diketahui
hal itu terjadi karena anak – anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain
gadget
atau games online, sehingga anak – anak lupa dengan waktu makan yang
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menyebabkan kurangnya asupan makanan, dan terdapat beberapa anak yang memang memiliki
kebiasaan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit serta menu makanan yang
berulang dalam satu hari.
Asupan Protein dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu kurang dan baik. Asupan
Protein yang baik dikatakan apabila asupan nya telah mencapai 80% dari kebutuhan nya atau
sekitar 56 sampai dengan 88 gr dan asupan kurang apabila kurang dari 70 gr . Pada tabel 2 dapat
dilihat distribusi frekuensi asupan protein. Dari data tersebut, diketahui bahwa asupan protein
atlet sepakbola di SSB ASTAM yang termasuk ke dalam kategori kurang dibandingkan
dengan yang termasuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan hasil recall 3x24 jam, asupan
makanan tinggi protein terbesar disumbang oleh telur, ikan dan makanan olahan kacang kedelai
seperti tempe dan tahu. Atlet sepakbola SSB ASTAM masih banyak yang asupan protein masuk
ke dalam kategori kurang, berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan orang tua dan
responden sendiri diketahui hal itu terjadi karena anak – anak yang lebih sering untuk bermain
game online ketika tidak ada jadwal latihan di SSB , sehingga anak – anak sering melewatkan
waktu makan yang menyebabkan kurangnya asupan makanan, dan terdapat beberapa anak yang
memang memiliki kebiasaan tidak menghabiskan makanan sumber protein seperti telur dan
ikan. , tetapi dengan gaya hidup dan pola makan remaja saat ini yaitu pola makan dalam sehari
ratarata hanya 2 kali makan makanan utama dan lebih banyak mengkonsumsi jajanan sumber
kalori saja tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Protein berfungsi untuk membantu
mengoptimalkan perfoma aktivitas fisik. Protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi
apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi seperti pada waktu berdiet ketat atau
pada waktu latihan fisik intesif ( Yana et. .,al 2018).
Kualitas Tidur dibagi menjadi dua kategori yaitu baik dan kurang. dikatakan kualitas tidur
baik apabila hasil skoring kuisioner tidak lebih dari skor 5. Sedangkan kualitas tidur kurang
apabila hasil skoring kuisioner lebih dari 5 skor. Pada tabel 2 dapat dilihat distribusi frekuensi
kualitas tidur . Dari data tersebut, diketahui bahwa kualitas tidur atlet sepakbola di SSB
ASTAM lebih banyak yang termasuk ke dalam kategori kurang dibandingkan dengan yang
termasuk ke dalam kategori baik. Atlet sepakbola SSB ASTAM masih banyak yang kualitas
tidur masuk ke dalam kategori kurang, berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan
orang tua dan responden sendiri diketahui hal itu terjadi karena anak – anak yang lebih banyak
menghabiskan waktu dengan bermain gadget atau games online, sebelum tidur sehingga
anak anak sering tidur larut malam dan mengurangi durasi tidur nya.
Pada penelitian ini, terdapat dua kategori untuk menentukan tingkat kebugaran pada atlet
di SSB ASTAM. Tingkat kebugaran yang baik adalah 38,4 – 65,0 dan tingkat kebugaran yang
kurang adalah 35.0 – 38,3. Distribusi frekuensi tingkat kebugaran pada atlet di SSB ASTAM
dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan hasil data distribusi frekuensi tingkat kebugaran pada
atlet sepakbola di SSB ASTAM, terdapat 56% yang memiliki tingkat kebugaran yang baik dan
44% memiliki tingkat kebugaran yang kurang. Berdasarkan hasil penilaian pada tes kebugaran,
atlet yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang didapati karena beberapa alasan, yaitu
terdapat beberapa atlet yang aktif merokok, beberapa atlet mengaku begadang pada malam hari
sebelum dilakukan nya tes kebugaran, dan pada saat tes kebugaran berlangsung cuaca pada
siang hari sangat panas yang menyebabkan atlet merasa kelelahan dengan cepat. Kebugaran
memberikan hasil yang positif pada berbagai aspek kehidupan. Diharapkan setiap atlet
memiliki tingkat kebugaran yang baik, kebugaran yang baik akan mendorong atlet memiliki
performa yang baik untuk mendapatkan prestasi yang baik.
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Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik
Usia
Anak-anak (10-11 tahun)
Remaja awal (12-16 tahun)
Remaja akhir (17 tahun)
Total
Pendidikan Ayah
Pendidikan rendah
Pendidikan menengah
Pendidikan tinggi
Total
Pendidikan Ibu
Pendidikan rendah
Pendidikan menengah
Pendidikan tinggi
Total
Pekerjaan Ayah
Tidak bekerja
Tni/Polri
Karyawan Swasta
Wiraswasta
Lainnya
Total
Pekerjaan Ibu
IRT
TNI/Polri
Karyawan Swasta
Wiraswasta
Lainnya
Total

N

%

16
26
8
50

32
52
16
100

12
26
12
50

24
52
24
100

10
26
14
50

20
52
28
100

3
2
25
11
9
50

6
4
50
22
18
100

4
6
17
8
21
50

8
12
34
16
42
100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Asupan Energi, Asupan Protein, Kualitas Tidur dan
Tingkat Kebugaran pada Atlet di SSB ASTAM
Faktor
N
%
Asupan Energi
Baik ( 2400 kkal)
21
42
Kurang (< 2400 kkal)
29
58
Asupan Protein
Baik
Kurang

23
27

46
54

Asupan Protein
Baik
Kurang

21
29

42
58

Tingkat Kebugaran

N

%
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Faktor
Baik
Kurang

N
28
22

%
56
44

PEMBAHASAN
Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antra variabel
independent, yaitu Asupan Energi, Status Gizi, dan Status Hidrasi dengan variabel dependent,
yaitu Tingkat Kebugaran pada Remaja Laki – Laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM. Analisis
bivariat pada penelitian ini menggunakan uji Chi – Square dengan ketentuan apabila p value <
0,05 maka terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent
Tabel 16 . Hasil Analisis Bivariat Asupan Energi, Asupan Protein Dan Kualitas Tidur Dengan Tingkat
Kebugaran Pada Remaja Laki – Laki Usia 10 – 17 Tahun di SSB ASTAM

Variabel

Baik
N

%

Kurang
N

%

Total
N

%

p value

Asupan Energi
Baik
Kurang

12
26

57,1
89,7

9
3

42,9
10,3

21
29

100
100

0, 020

Asupan Protein
Baik
Kurang

14
24

60,9
88,9

9
3

39,1
11,1

23
27

100
100

0,048

Kualitas Tidur
Baik
Kurang

23
15

92,0
60,0

2
10

80,0
40,0

25
25

100
100

0,020

A. Hubungan Asupan Energi dengan Tingkat Kebugaran
Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa lebih banyak atlet yang memiliki
asupan energi yang kurang tetapi memiliki tingkat kebugaran yang baik. Sedangkan, atlet yang
memiliki asupan energi yang baik banyak yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang hal
dikarenakan sampel memiliki aktivitas rutin melakukan latihan fisik sehingga sampel selalu
memiliki kemampuan fisik dan kebugaran yang baik walaupun sampel tersebut memiliki
asupan energi yang kurang baik.. Berdasarkan uji Chi – square yang digunakan pada penelitian
ini, didapatkan nilai p = 0,020 yang berarti terdapat hubungan antara asupan energi dengan
tingkat kebugaran pada remaja laki – laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM. Penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagustilla 2015), penelitian dilakukan pada atlet
sepakbola Jember United FC yang menunjukkan terdapat hubungan antara asupan energi
dengan tingkat kebugaran pada atlet sepakbola Jember United FC. Hal ini dibuktikan dengan
hasil uji chi – square dengan nilai p=0,000. Penelitian ini menggunakan 26 sampel dengan hasil
7,69% atlet memiliki asupan energi yang kurang dan tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak
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46,16% atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang kurang, dan
sebanyak 46,15% atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang baik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yasmin et., al 2014),
penelitian dilakukan pada atlet sepakbola Barito Putera FC yang menunjukkan terdapat
hubungan antara asupan energi dengan tingkat kebugaran pada atlet sepakbola Barito Putera
FC. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi – square dengan nilai p=0,024. Penelitian ini
menggunakan 24 sampel dengan hasil 8,33 % atlet memiliki asupan protein yang kurang dan
tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak 33,33 % atlet memiliki asupan protein yang baik dan
tingkat kebugaran yang kurang, dan sebanyak 33,33 % atlet memiliki asupan energi yang baik
dan tingkat kebugaran yang baik.
Pada dasarnya kebutuhan makanan/zat gizi seorang atlet sepakbola berbeda dengan yang
bukan atlet sepakbola, dalam hal ini makanan yang diperlukan tubuh adalah makanan yang
seimbang dengan kebutuhan tubuh yaitu sesuai dengan umur dan jenis pekerjaan yang
dilakukan sehari-harinya. Disamping itu keadaan gizi yang baik merupakan syarat utama untuk
memperoleh kondisi tubuh yang sebaik-baiknya dan untuk mencapai prestasi yang maksimal
(Firyal, 2014).
B. Hubungan Asupan Energi dengan Tingkat Kebugaran
Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa lebih banyak atlet yang memiliki
asupan energi yang kurang tetapi memiliki tingkat kebugaran yang baik. Sedangkan, atlet yang
memiliki asupan energi yang baik banyak yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang hal
dikarenakan sampel memiliki aktivitas rutin melakukan latihan fisik sehingga sampel selalu
memiliki kemampuan fisik dan kebugaran yang baik walaupun sampel tersebut memiliki
asupan energi yang kurang baik.. Berdasarkan uji Chi – square yang digunakan pada penelitian
ini, didapatkan nilai p = 0,020 yang berarti terdapat hubungan antara asupan energi dengan
tingkat kebugaran pada remaja laki – laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM. Penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bagustilla 2015), penelitian dilakukan pada atlet
sepakbola Jember United FC yang menunjukkan terdapat hubungan antara asupan energi
dengan tingkat kebugaran pada atlet sepakbola Jember United FC. Hal ini dibuktikan dengan
hasil uji chi – square dengan nilai p=0,000. Penelitian ini menggunakan 26 sampel dengan hasil
7,69% atlet memiliki asupan energi yang kurang dan tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak
46,16% atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang kurang, dan
sebanyak 46,15% atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang baik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yasmin et., al 2014),
penelitian dilakukan pada atlet sepakbola Barito Putera FC yang menunjukkan terdapat
hubungan antara asupan energi dengan tingkat kebugaran pada atlet sepakbola Barito Putera
FC. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi – square dengan nilai p=0,024. Penelitian ini
menggunakan 24 sampel dengan hasil 8,33 % atlet memiliki asupan protein yang kurang dan
tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak 33,33 % atlet memiliki asupan protein yang baik dan
tingkat kebugaran yang kurang, dan sebanyak 33,33 % atlet memiliki asupan energi yang baik
dan tingkat kebugaran yang baik.
Pada dasarnya kebutuhan makanan/zat gizi seorang atlet sepakbola berbeda dengan yang
bukan atlet sepakbola, dalam hal ini makanan yang diperlukan tubuh adalah makanan yang
seimbang dengan kebutuhan tubuh yaitu sesuai dengan umur dan jenis pekerjaan yang
dilakukan sehari-harinya. Disamping itu keadaan gizi yang baik merupakan syarat utama untuk
memperoleh kondisi tubuh yang sebaik-baiknya dan untuk mencapai prestasi yang maksimal
(Firyal, 2014).
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C. Hubungan Asupan Protein dengan Tingkat Kebugaran
Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa lebih banyak atlet yang memiliki
asupan protein yang kurang tetapi memiliki tingkat kebugaran yang baik. Sedangkan, atlet yang
memiliki asupan protein yang baik banyak yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang. Hal
ini dikarenakan kemampuan tubuh menggunakan oksigen secara maksimal ditentukan oleh
banyak faktor selain asupan makan diantaranya adalah faktor latihan dan faktor fungsi kerja
organ tubuh. Latihan aerobik secara teratur yang dilakukan oleh subjek selama penelitian
berlangsung menyebabkan peningkatan nilai VO2 maksimal. Latihan aerobik dapat
meningkatkan nilai VO2 maksimal dikarenakan saat melakukan latihan tersebut suplai oksigen
ke otot meningkat sehingga memberi kemampuan pada atlet untuk melakukan aktivitas
olahraga .Berdasarkan uji Chi – square yang digunakan pada penelitian ini, didapatkan nilai p
= 0,048 yang berarti terdapat hubungan antara asupan protein dengan tingkat kebugaran pada
remaja laki – laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Yasmin et., al 2014), penelitian dilakukan pada atlet sepakbola Barito
Putera FC yang menunjukkan terdapat hubungan antara asupan protein dengan tingkat
kebugaran pada atlet sepakbola Barito Putera FC. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi –
square dengan nilai p=0,024. Penelitian ini menggunakan 24 sampel dengan hasil 8,33 % atlet
memiliki asupan protein yang kurang dan tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak 33,33 %
atlet memiliki asupan protein yang baik dan tingkat kebugaran yang kurang, dan sebanyak
33,33 % atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang baik.
Penelitian lain dilakukan oleh Bagustilla (2015), penelitian dilakukan pada atlet
sepakbola Jember United FC yang menunjukkan terdapat hubungan antara asupan protein
dengan tingkat kebugaran pada atlet sepakbola Jember United FC. Hal ini dibuktikan dengan
hasil uji chi – square dengan nilai p=0,000. Penelitian ini menggunakan 26 sampel dengan hasil
7,69% atlet memiliki asupan protein yang kurang dan tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak
53,8 % atlet memiliki asupan protein yang baik dan tingkat kebugaran yang kurang, dan
sebanyak 26,9 % atlet memiliki asupan energi yang baik dan tingkat kebugaran yang baik.
Giriwijoyo (2007) juga mengemukakan bahwa protein dapat memberikan kontribusi dalam
produksi energi tubuh apabila simpanan glikogen dan glukosa darah sudah semakin berkurang
sehingga tidak lagi mampu untuk mendukung kerja otot.
D. Hubungan Kualitas Tidur dengan Tingkat Kebugaran
Berdasarkan data pada tabel 18 dapat diketahui bahwa banyak atlet yang memiliki kualitas
tidur yang baik juga memiliki tingkat kebugaran yang baik. Sedangkan, atlet yang memiliki
kualitas tidur yang kurang juga banyak yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang.
Berdasarkan uji Chi – square yang digunakan pada penelitian ini, didapatkan nilai p = 0,020
yang berarti terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat kebugaran pada remaja laki
– laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Egi et., al 2014), penelitian dilakukan pada remaja di SMK Kertha Wisata
kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang yang menunjukkan terdapat hubungan
antara kualitas tidur dengan tingkat kebugaran pada remaja . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji
chi – square dengan nilai p=0,00. Penelitian ini menggunakan 30 sampel dengan hasil 23 %
remaja memiliki gangguan tidur dan tingkat kebugaran yang kurang, sebanyak 67 % adalah
baik. Penelitian lain dilakukan oleh (Safaringga 2018 ) penelitian dilakukan pada mahasiswa
Penjaskesrek angkatan 2014 yang menunjukkan terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan
tingkat kebugaran pada mahasiswa penjaskesrek. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi –
square dengan nilai p=0,011. Penelitian ini menggunakan 192 sampel dengan hasil sebanyak
28 (73,7%) mahasiswa mengalami kualitas tidur yang buruk artinya pada mahasiswa
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mengalami masalah berat. Sedangkan sisanya sebanyak 10 (26,3%) mahasiswa mengalami
masalah baik. Kualitas tidur yang buruk para mahasiswa dipengaruhi oleh faktor aktivitas fisik
bahwa mahasiswa tingkat akhir jarang melakukan kegiatan fisik atau olahraga.
Penelitian lain dilakukan oleh Husni (2017) pada atlet basket di Universitas Malang
menunjukan adanya hubungan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi. Hal ini
dibuktikan dengan hasil uji chi – square dengan nilai p=0,00. Penelitian ini menggunakan 50
sampel dengan hasil 2 orang (4%) dengan kebugaran yang buruk. Berdasarkan hasil
penelitian Erika, (2009), waktu tidur kurang dari 8 jam akan mempengaruhi tingkat kesegaran
jasmaninya. Kehilangan waktu tidur dan kebiasaan tidur yang buruk turut ambil bagian dalam
memberikan efek negatif terutama pada ketrampilan generik remaja. Remaja dengan pola tidur
yang tidak teratur maka kemampuan fisiknya akan menurun.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Gambaran karakteristik usia pada atlet sepakbola SSB ASTAM sebanyak 32% masuk ke
dalam golongan usia anak – anak (10 – 12 tahun), golongan remaja awal (12 – 16 tahun)
sebanyak 52%, dan golongan remaja akhir (17 tahun) sebanyak 16%.
2. Gambaran asupan energi pada atlet sepakbola SSB ASTAM, terdapat 56% yang memiliki
asupan yang baik, dan 44% atlet sepakbola SSB ASTAM memiliki asupan energi yang
kurang
3. Gambaran asupan protein terdapat 48% atlet sepakbola SSB ASTAM yang memiliki asupan
protein yang baik, dan terdapat 52% atlet sepakbola SSB ASTAM memiliki asupan protein
yang kurang.
4. Gambaran kualitas tidur pada atlet sepakbola SSB ASTAM, terdapat 66% atlet sepakbola
SSB ASTAM memiliki kualitas tidur yang baik dan terdapat 44% atlet sepakbola SSB
ASTAM memiliki kualitas tidur yang kurang
5. Gambaran tingkat kebugaran pada atlet sepakbola SSB ASTAM, terdapat 56% atlet
sepakbola SSB ASTAM memiliki tingkat kebugaran yang baik, dan terdapat 44% atlet
sepakbola SSB ASTAM memiliki tingkat kebugaran yang kurang.
6. Pada penelitian ini terdapat hubungan antara asupan energi , asupan protein , dan kualitas
tidur dengan tingkat kebugaran pada remaja laki – laki usia 10 – 17 tahun di SSB ASTAM
SARAN
a. Bagi atlet
Setiap atlet yang akan mengikuti pertandingan disarankan untuk mempersiapkan diri
beberapa hari sebelumnya dengan mengonsumsi makanan yang akan menunjang kebutuhan
energinya pada saat pertandingan serta memenuhi kebutuhan tidurnya minimal 7-8 jam.
b. Bagi SSB ASTAM
Pihak SSB ASTAM membina hubungan baik dan komunikasi dengan Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia (PSSI) tentang penyelenggaraan makanan dengan gizi seimbang,
sehingga program pembinaan atlet muda dapat berjalan dengan baik.
c. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan bagi peneliti lain untuk melengkapi penelitian tentang tingkat kebugaran dengan
variabel yang lebih spesifik serta bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menerapkan
sebuah program seperti melakukan penyuluhan terkait hal-hal yang dapat meningkatkan
tingkat kebugaran serta melakukan monitoring terhadap program tersebut.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intake nutrisi dan aktifitas fisik dengan status
gizi remaja di pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat. Penelitian ini adalah penelitian Cross-sectional. Adapun
variabel dalam penelitian atara lain; intake nutrisi menggunakan formulir Food Recall 24 jam, aktivitas
menggunakan formulir aktivitas fisik,dan status gizi remaja menggunakan penetuan Indeks Massa Tubuh (IMT).
Penelitian dilakukan di pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat pada bulan September 2017. Analisis data
menggunakan uji chi-square dari program SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan
intake nutrisi dengan status gizi remaja, dengan rata-rata intake energi 2095,15 kkal (p=0,002<0,05), rata-rata
intake lemak 79,76 g (p=0,006<0,05), rata-rata intake karbohidrat 230,37 g (p=0,396>0,05), dan rata-rata intake
serat yang masih sangat rendah yakni hanya sebanyak 7,73 g. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dan status gizi remaja (p=0,171>0,05). Intake nutrisi dan aktifitas fisik
merupakan faktor yang dapat memperngaruhi status gizi seseorang karena terkait langsung dengan intake nutrisi
yang dibutuhkan untuk bermetabolisme dan juga aktifitas fisik dalam menyalurkan energi yang dimiliki tubuh dari
intake makanan yang telah dikonsumsi. Oleh karena itu, khususnya bagi remaja dapat menjadi intake nutrisinya
dan tetap aktif dalam beraktifitas.
Kata kunci: Intake, Asupan Nutrisi, aktivitas fisik, Remaja.

1. PENDAHULUAN
Usia remaja merupakan usia peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada
masa remaja banyak perubahan yang terjadi. Selain perubahan fisik karena bertambahnya
massa otot juga bertambahnya jaringan lemak dalam tubuh serta terjadi perubahan hormonal.
Perubahan ini pada dasarnya sangat mempengaruhi kebutuhan gizi dan makanan pada remaja.
Pola makan remaja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan akan berdampak pada penyakit
kronis dikemudian hari. Ketidak seimbangan antara asupan energi pada remaja dapat
menimbulkan masalah gizi, baik masalah gizi lebih maupun masalah gizi kurang.
Kondisi obesitas pada masa remaja akan meningkatkan risiko obesitas pula ketika dewasa
dan juga sebagai “jembatan” akan munculnya berbagai macam penyakit dan gangguan
kesehatan (Bygdell et al., 2017). Remaja yang mengalami obesitas maupun kelebihan berat
badan (overweight) diketahui 3-4 kali lebih berisiko mengalami penyakit jantung (Departemen
Kesehatan, 2010). Selain itu, kondisi berat badan berlebih dan obesitas pada kondisi remaja
juga berpengaruh ada tingkat kemampuan memori remaja. Clark et al. (2016) menemukan
bahwa pada remaja dengan obesitas dapat memberikan dampak buruk bagi memori mereka,
utamanya mengingat pada usia ini masih dalam tahap pencapaian prestasi di sekolah. Terdapat
hubungan antara status obesitas dan fungsi otak yang berhubungan pada hilangnya volume
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hipokampus lebih cepat. Sehingga juga berpengaruh terhadap kurangnya kapasitas memori
ketika beranjak dewasa dan daur kehidupan selanjutnya (Clark et al., 2016).
Timbulnya masalah gizi remaja pada dasarnya dikarenakan perilaku nutrisi yang salah,
yaitu ketidakseimbangan konsumsi dan kebutuhan nutrisi. Selain itu, pola aktivitas fisik yang
tidak seimbang dengan asupan makanan menyebabkan ketidakseimbangan antara penggunaan
dan intake energi yang diperoleh dari makanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya
penumpukan atau kekurangan kalori. Obesitas atau kelebihan gizi terjadi karena salah satu
faktor yaitu kurangnya mengkonsumsi serat, makan sayuran dan buah-buahan. Kurangnya
asupan serat per hari dapat menyebabkan seseorang kekurangan vitamin dan mineral, dan saat
ini banyak sekali dari anak-anak sekolah di Indonesia yang tidak suka mengkonsumsi sayursayuran dan buah-buahan. Hasil Riset Kesehatan Dasar menunjukkan proporsi rerata nasional
perilaku konsumsi kurang sayur dan atau buah sebesar 93,5% (Kementrian Kesehatan, 2013).
Remaja lebih cenderung suka kepada makanan yang asin, gurih, manis, jajanan, fast food, junk
food dan jajanan yang dijual sembarangan yang berada dikantin maupun diluar sekolah mereka.
Selain itu, pada laporan ini juga menunjukkan bahwa perilaku konsumsi makanan berisiko
pada penduduk umur ≥10 tahun paling banyak konsumsi bumbu penyedap (77,3%), diikuti
makanan dan minuman manis (53,1%), dan makanan berlemak (40,7%) (Kementrian
Kesehatan, 2013).
Remaja merupakan sumber daya manusia kunci pembangunan bangsa dan dunia ke
depannya, termasuk Indonesia. Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga
pendidikan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan berperan penting
dalam pengembangan sumberdaya manusia ke depan. Kini, telah banyak orangtua yang lebih
memilih untuk mempercayakan kualitas anak mereka pada instansi pesantren. Para remaja di
pesantren juga menjalani fase kehiduan yang sama dengan remaja pada umumnya. Namun,
konsep boarding-school yang banyak diterapkan di pesantren memberikan tanggung jawab
tersendiri bagi pengelola pesantren, salah satunya status gizi remaja yang ada di dalam
pesantren. Kelompok umur remaja ini menunjukkan fase pertumbuhan yang pesat atau lebih
dikenal dengan “adolescence growth spurt”. Pada fase pertumbuhan ini, tubuh memerlukan zatzat gizi yang relatif besar jumlahnya, yang dapat dipenuhi dari konsumsi pangan sehari-hari.
Sehingga, status gizi dari remaja sangat dipengaruhi oleh intake nutrisi, dan akivitas fisik
mereka. Berdasarkan latar belakang yang uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “hubungan pola makan, asupan nutrisi dan aktivitas fisik dengan status gizi
remaja di pesantren Al-hidayat Depok Jawa Barat”.
2. METODE
Desain, Tempat dan Waktu
Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional.
Dipilih rancangan ini karena setiap subyek hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran
variabel dilaksanakan pada saat itu juga. Penelitian Cross Sectional relatif mudah dilaksanakan
karena ekonomis dari segi waktu, dan hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Adapun variabel
dalam penelitian ini antara lain intake nutrisi, aktivitas fisik, dan status gizi remaja yang diukur
menggunakan acuan IMT. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Al-Hidayat Depok Jawa
Barat. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2017.
3. JENIS DAN SUMBER DATA
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; data banyaknya santri
dan profil pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat serta telaah pustaka yang dibutuhkan dalam
penelitian ini. Data Primer : Data Indeks Massa Tubuh (IMT) berdasarkan umur remaja yang
160

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dieroleh dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan remaja yang kemudian disesuaikan
dengan umur remaja, Intake nutrisi remaja dikumpulkan melalui pengisian formulir Food Recal
24 Jam meliputi jenis dan ukuran jenis makanan yang dikonsumsi
sehari sebelum
dilakukannya pengisian kuesioner. Aktivitas fisik remaja dikumpulkan melalui pengisian daftar
aktivitas fisik, meliputi jenis aktivitas dalam alokasi waktu yang digunakan.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang terdaftar aktif di pesantren AlHidayat Depok Jawa Barat per tahun 2017, Sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota
populasi yang telah menandatangani setuju untuk ikut berpartisipasi selama penelitian
dilaksanakan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
Analisis Data
Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran sebaran responden berdasarkan
karakteristik responden. Analisis bivariat (tabulasi silang) dilakukan terhadap dua variabel yang
diduga berhubungan atau berkorelasi. Output berupa Prevalen Rasio (PR) dan P value. Nilai
P value merupakan peluang untuk mendapatkan hasil yang diperoleh bila hipotesis diterima.
Analisis bivariat dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui hubungan intake
nutrisi, dan aktivitas fisik dengan status gizi remaja. Ada tidaknya perbedaan atau kemaknaan
secara statistik ditunjukkan dari hasil perhitungan tabel silang 2x2, dan uji statistik yang
digunakan adalah chi square. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95 % dan P value < 0,05,
artinya Hipotesis akan bermakna jika P < 0,05 dan atau confidence interval tidak mencakup
angka satu. Analisis data menggunakan komputerisasi SPSS versi 17.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks Massa Tubuh (IMT) Remaja
Indeks Massa Tubuh (IMT) remaja dalam penelitian dinilai berdasarkan perbandingan
berat badan (kg) dan tinggi badan (m2). Adapun distribusi responden remaja berdasarkan IMT
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT)
Remaja di Pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat
IMT
n = 25
%
Mean ± SD
Kurus
9
36
17,63 ± 0,55
Normal/Ideal
12
48
20,90 ± 1,49
Pra-obes
4
16
28,40 ± 3,14
Sumber : Data Primer, 2017.
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian IMT, mayoritas remaja
di Pesantren Al-Hidayat Depok berstatus normal/ ideal, yaitu sebanyak 12 remaja (48%) dengan
rata-rata IMT 20,90.
Intake Nutrisi Remaja
Intake nutrisi remaja dalam penelitian ini dinilai berdasarkan wawancara dengan form
Food Recall 24 jam pada remaja. Adapun hasil penilaian intake nutrisi remaja dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Intake Nutrisi Remaja di Pesantren AlHidayat Depok Jawa Barat
Kurang
Normal
Lebih
n
%
n
%
n
%
Energi
15
60
10
40
0
0
Lemak
8
32
16
64
1
4
Karbohidrat
18
72
7
28
0
0
Serat
25
100
0
0
0
0
Sumber : Data Primer, 2017.
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian food recall 24 jam,
mayoritas remaja di Pesantren Al-Hidayat Depok memiliki intake energi yang kurang (60%),
intake lemak yang normal (64%), intake karbohidrat yang kurang (72%), dan juga secara
keseluruhan remaja memiliki intake serat yang kurang (100%).
Intake Nutrisi

Aktifitas Fisik Remaja
Aktifitas fisik remaja dalam penelitian ini dinilai berdasarkan hasil wawancara dengan
menggunakan kuesioner untuk menilai jenis aktifitas fisik yang dilakukan dalam sehari dan
lama alokasi waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Adapun data aktifitas
fisik remaja dapat dlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Aktifitas Fisik Remaja di Pesantren AlHidayat Depok Jawa Barat
Aktifitas Fisik
n = 25
%
Mean ± SD
Ringan
19
76
1,56 ± 0,05
Sedang
6
24
1,76 ± 0,05
Sumber : Data Primer, 2017.
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian aktifitas fisik remaja, lebih
banyak remaja dengan aktifitas fisik yang ringan, yakni sebanyak 19 remaja (76%) dengan level
aktifitas fisik sebesar 1,56 dalam alokasi waktu 24 jam.
Hubungan Intake Nutrisi Dengan Status Gizi Remaja
Intake nutrisi yang berbeda biasanya akan memberikan dampak terhadap status gizi
seseorang, baik yang perubahannya dengan cepat terjadi, maupun yang terjadi dalam kurun
waktu yang lama. Berikut ini dapat dilihat hubungan intake nutrisi (energi, lemak, karbohidrat,
dan serat) dengan status gizi remaja.
Tabel 5.4 Hubungan Intake Nutrisi dengan Status Gizi Remaja
di Pesantren Al-Hidayat Depok Jawa Barat
Status Gizi
Intake Nutrisi
PraP
Kurus Normal
Mean ± SD
obes
value
Kurang
9
6
0
Energi
2095,15 ± 190,78 0,002
(kkal)
Normal
0
6
4
Kurang
7
1
0
Lemak
79,76 ± 18,17
0,006
Normal
2
10
4
(g)
Lebih
0
1
0
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6
Karbohidrat Kurang
(g)
Normal
3
Sumber : Data Primer, 2017.

10
2

2
2

230,37 ± 31,30

0,396

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata intake energi remaja sebesar 2095,15
kkal per hari dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan status gizi remaja
(p=0,002<0,05). Begitu pula dengan intake lemak harian remaja yang rata-rata sebesar 79,76 g
juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan status gizi remaja (p=0,006<0,05).
Sementara intake karbohidrat remaja sebesar 230,37 g menunjukkan tidak berhubungan dengan
status gizi remaja (p=0,396>0,05). Adapun intake serat berada dalam kategori kurang pada
seluruh responden remaja, dengan besar asupan harian sebanyak 7,73 g.
Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Remaja
Populasi remaja merupakan kelompok penduduk yang cukup besar, penduduk
Indonesia cukup didominasi oleh remaja. Jumlah penduduk Indonesia Usia 10-19 tahun sebesar
22,2% dari total penduduk. Masalah kependudukan sekarang tidak lagi sepenuhnya terpusat
pada jumlah penduduk, melainkan pada kualitas penduduknya. Remaja merupakan aset bangsa
untuk terciptanya generasi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan
memiliki daya saing, dan status gizi sangat berperan dalam hal tersebut, melalui asupan energi
yang baik dan benar (Waryana, 2010).
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan aktifitas fisik dan status gizi
remaja di Pesantren Al-Hidayat Depok (p=0,171>0,05). Penilaian aktifitas fisik remaja
menunjukkan lebih banyak remaja dengan aktifitas fisik yang ringan, yakni sebanyak 19
remaja (76%) dengan level aktifitas fisik sebesar 1,56 dalam alokasi waktu 24 jam. Aktifitas
fisik ringan atau sedentarian lifestyle merupakan salah satu faktor risiko terjadinya masalah
gizi, utamanya obesitas.
Angka prevalensi obesitas yang besar ini dikaitkan dengan turunnya
penggunaan waktu untuk melakukan aktivitas fisik disamping peningkatan
konsumsi makanan padat energi. Suatu data menunjukan bahwa aktivitas fisik anakanak cenderung menurun. Anak-anak lebih banyak bermain di dalam rumah dibanding diluar
rumah,
misalnya
bermain games
komputer,
menonton televisi maupun media
elektronik lain ketimbang berjalan, bersepeda maupun naik-turun tangga.
Aktivitas
sedentary seperti ini menurunkan keluaran energi sehingga terjadi keseimbangan
positif dimana masukan energi lebih banyak dibandingkan keluaran energi. Tubuh cenderung
untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak dan selanjutnya terjadi obesitas. Jam menonton
TV dan bermain video games per minggu akan mengurangi kesempatan remaja untuk berada
di luar rumah. Klesges melaporkan persen waktu berada di luar rumah berhubungan erat
dengan aktivitas fisik pada remaja. Secara tidak langsung menonton TV dan bermain
video games mengurangi kesempatan remaja berada di luar rumah sehingga
akan mengurangi juga kesempatan untuk beraktivitas fisik.
Namun, pada remaja di pesantren memiliki jadwal keseharian yang mayoritas telah
memiliki porsi waktu masing-masing sesuai dengan yang dijadwalkan oleh pihak pesantren.
Beda halnya dengan remaja yang bersekolah di sekolah umum lainnya, pesantren memiliki
aturan yang lebih ketat dan wajib dipatuhi oleh santri. Terutama pada kegiatan-kegiatan
keagamaan. Oleh karena itu, meskipun dalam penelitian ini mayoritas remaja dalam kategori
aktifitas fisik ringin atau sedentary lifestyle, namun remaja di pesantren Al-Hidayat lebih
terhindar dari aktivitas seperti main games dan nonton tv. Mereka lebih banyak menghaiskan
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waktu dengan membaca buku dan beragam ibadah lainnya yang telah diatur oleh pihak
penyelenggara pesantren.
Penelitian lain terhadap remaja SMA di Cepu, didapatkan hasil terdapat hubungan
signifikan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan serat dengan IMT sebelum dan setelah
dikontrol dengan aktifitas fisik (Nurani, 2004). Ini menunjukkan bahwa intake nutrisi dan
aktifitas fisik memberikan dampak yang besar bagi status gizi seseorang.
Kegiatan fisik cukup besar pengaruhnya terhadap kestabilan berat badan. Semakin aktif
seseorang melakukan aktivitas fisik, energi yang diperlukan semakin banyak (Novikasari,
2003). Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan untuka metabolisme basal. Selama
melakukan aktivitas fisik, otot memerlukan energi untuk bergerak sedangkan jantung dan paruparu memerlukan tambahan energi untuk mengedarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh
tubuh dan mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Banyaknya energi yang dibutuhkan tergantung
pada banyaknya otot yang bergerak, waktu, dan berat pekerjaan yang dilakukan (Almatsier
2001).
Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan, maka semakin banyak energi yang
dibutuhkan oleh tubuh sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak (Irianto, 2014).
Gizi yang cukup merupakan suatu kebutuhan vital bagi manusia khususnya remaja yang
merupakan periode terjadinya perubahan fisik, fisiologis, dan peran sosial yang signifikan.
Status gizi pada remaja ini berpengaruh pada pertumbuhan otak yang sangat diperlukan dalam
proses kognitif dan intelektual. Hasil penelitian sebelumnya di Ngagel, Jawa Tengah tahun
2005 menyatakan bahwa nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan partisipasi di sekolah yang
kurang, disertai dengan performa tidak baik di kelas (Suryowati, 2005).
5. Kesimpulan
Ada hubungan intake nutrisi dengan status gizi remaja di Pesantren Al-Hidayat Depok
Jawa Barat., Tidak ada hubungan aktifitas fisik dengan status gizi remaja di Pesantren AlHidayat Depok Jawa Barat.
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ABSTRAK
Kebijaksanaan (wisdom) dan Quality of Life (QoL) merupakan hal penting yang sebaiknya dipraktekkan dalam
kehidupan individu sehari-hari, terutama dalam masa pandemi covid-19. Hampir semua sendi kehidupan terkena
imbas pandemi ini, tidak terkecuali para remaja. Ketakutan terhadap covid-19 meningkat, begitu juga tingkat
kekerasan remaja. Wisdom dan QoL dapat menjadi solusi untuk dipraktekkan. Rumusan masalah dalam penelitian
adalah bagaimana peranan wisdom terhadap QoL remaja Jabodetabek dalam masa pandemi covid-19. Tujuannya
adalah untuk mengetahui seberapa besara peranan wisdom terhadap QoL remaja pada masa pandemi ini.
Manfaatnya adalah peneliti dapat menyusun intervensi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terkait dua
variabel tersebut. Alat ukur wisdom dalam penelitian ini adalah alat ukur Brief Self-Assessed Wisdom Scale, yang
terdiri dari 9 butir, dibuat oleh Fung, Chow, dan Cheung tahun 2020. Kemudian, alat ukur QoL adalah alat ukur
World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), yang terdiri dari 26 butir, dibuat oleh WHO
tahun 2016. Partisipan penelitian ini berjumlah 108 orang remaja di Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa
wisdom memiliki peranan terhadap QoL (ß = 0.532, t = 6.471 t > 1.95), R2 = 0.283. Dengan demikian berarti
wisdom memberikan peran sebesar 28.3% terhadap QoL, sisanya dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.
Kata Kunci: Wisdom, kebijaksanaan, quality of life, BSAWS, WHOQOL-BREF, remaja
ABSTRACT
Wisdom and Quality of Life (QoL) are important things that should be practiced in the daily life of individuals,
especially during the Covid-19 pandemic. Almost all aspects of life have been affected by this pandemic, including
adolescents. Fear of Covid-19 has increased, as the levels of youth violence. Wisdom and QoL can be a solution
to be put into practice. The formulation of the problem in the research is how the role of wisdom towards QoL
teenagers in Jabodetabek during the Covid-19 pandemic. The aim is to find out how is the role of wisdom for
adolescents' QoL during this pandemic. The benefit is that researchers can arrange useful interventions in people's
lives, related to these two variables. The tool for measuring wisdom in this study is the Brief Self-Assessed Wisdom
Scale measuring tool, which consists of 9 points, made by Fung, Chow, and Cheung in 2020. Then, the QoL
measuring tool is a measuring tool for the World Health Organization Quality of Life-BREF ( WHOQOL-BREF),
which consists of 26 items, was made by WHO in 2016. The participants of this study were 108 adolescents in
Jabodetabek. The results showed that wisdom has a role in QoL (ß = 0.532, t = 6,471 t> 1.95), R2 = 0.283. Thus,
it means wisdom gives a role of 28.3% towards QoL, the rest is influenced by other variables outside of research.
Keywords: Wisdom, quality of life, BSAWS, WHOQOL-BREF, adolescents

1.

PENDAHULUAN
Penelitian ini adalah mengenai wisdom (kebijaksanaan) dan quality of life (kualitas
kehidupan). Kedua variabel ini sangatlah diperlukan disaat seperti ini dalam masyarakat. Berita
mengenai merebaknya Virus Corona tentunya membuat masyarakat merasa kuatir akan dampak
yang ditimbulkan, terutama bila menyebar di daerah yang minim fasilitas kesehatannya
(Stephani dalam Kompas, Februari 2020). Salah satu dampak dari pandemi pada anak dan
remaja adalah adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah
potensi penularan virus COVID-19. Pembatasan sosial ini membuat muncul rasa takut yang
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berlebihan pada anak dan remaja karena banyaknya informasi yang mereka terima tentang
pandemi ini. Jumlah kejadian kekerasan pada anak di Indonesia memang tinggi dan itu
mengkhawatirkan (diunduh dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 20 Juli 2020).
Apabila individu mempunyai wisdom, ia pun akan memikirkan bagaimana mengatasi
permasalahan ini secara internal dalam dirinya, maupun yang menyangkut sisi eksternal atau
orang lain. Kemudian, dengan adanya quality of life ini, individu akan berusaha menilai
bagaimanakah kualitas kehidupannya selama ini terkait dengan adanya wabah virus yang sangat
mematikan ini. Wisdom adalah merupakan suatu keahlian atau pengetahuan tingkat tinggi
dalam kehidupan fundamental seorang individu, yang memungkinkan individu untuk
memunculkan insight, judgment, dan juga nasehat yang berhubungan dengan kondisi manusia
yang kompleks dan tidak menentu (Baltes dan Staudinger dalam Gugerell & Riffert, 2011).
Kebijaksanaan dapat dijadikan suatu cara yang luar biasa dalam menghadapi permasalahan
mendasar mengenai arti kehidupan, serta bagaimana menjalani kehidupan dengan baik (Baltes
& Smith, 1990; Baltes & Staudinger, 1993, 2000).
Baltes dan Smith (1990) memberikan penjelasan lebih lanjut, keahlian yang luar biasa
tersebut dimaksudkan bahwa orang yang ahli dapat dibedakan dari orang yang belum ahli dalam
memecahkan masalah kehidupan yang kompleks. Berdasarkan kondisi tersebut, orang yang
bijaksana diprediksi mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupannya seharihari, yang berkaitan dengan norma dan interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial,
sehingga tercipta kondisi yang harmonis antara individu dengan lingkungannya.
Dalam penelitian ini kebijaksanaan diartikan sebagai kepandaian individu dalam menggunakan
akal-budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bersamaan dengan pengintegrasian
pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri, dalam
menilai dan memutuskan suatu masalah, sehingga tercipta keharmonisan antara individu dan
lingkungan.
Berdasarkan berbagai definisi tersebut, wisdom dapat diartikan sebagai kepandaian
individu dalam menggunakan akal-budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan,
bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan
untuk mengevaluasi diri, dalam menilai dan memutuskan suatu masalah, sehingga tercipta
keharmonisan antara individu dan lingkungan (Sahrani, Matindas, Takwin, & Mansoer, 2014).
Jadi orang yang memiliki wisdom dapat dikatakan mempunyai bekal yang cukup untuk
mengatasi permasalahan dalam hidupnya, maupun dalam memberikan alternatif solusi untuk
permasalahan dalam masyarakat. Apalagi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian kebijaksanaan menurut para peneliti. Kebijaksanaan berkembang sebagai
konsekuensi dari kerjasama atau integrasi beberapa faktor, termasuk di dalamnya intelegensi,
kepribadian, faktor kontekstual, dan pengalaman khusus yang dihubungkan dengan kejadian
bersejarah dalam kehidupan seseorang, pelatihan profesional, bimbingan dari guru atau mentor,
pengalaman memimpin, dan spesialisasi dalam profesi, serta didukung dengan adanya
pendidikan (Baltes & Smith, 1990; Baltes & Staudinger, 1996, 2000).
Orang yang cerdas, terbuka terhadap pengalaman baru, fleksibel dan kreatif dalam gaya
berpikir, akan mendapatkan skor tinggi dalam pengetahuan yang berhubungan dengan
kebijaksanaan. Individu tersebut memikirkan bagaimana dan kenapa suatu hal dapat terjadi,
daripada hanya mempersoalkan apakah suatu hal baik atau buruk. Jadi orang yang bijaksana
memiliki inteligensi sosial dan berorientasi pada pertumbuhan pribadi yang lebih tinggi
daripada yang lainnya. Kondisi tersebut dimungkinkan karena mereka mendapatkan
pengalaman hidup yang lebih bervariasi. Perkembangan kebijaksanaan juga dapat dipercepat
dengan adanya motivasi untuk belajar dan mengatasi masalah-masalah sulit dalam kehidupan,
atau dengan menerima bimbingan dari orang yang bijaksana mengenai bagaimana mengatasi
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transisi dalam setiap tahapan kehidupan. Pengalaman terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial
juga berhubungan positif dengan pencapaian kebijaksanaan.
Wisdom juga banyak dikaitkan dalam hal-hal positif dalam kehidupan. Hasil-hasil
penelitian yang ada mengaitkan wisdom dengan kebahagiaan (Bergsma & Ardelt, 2012; Etezadi
& Pushkar, 2013). Jadi orang yang bijaksana itu dapat dikatakan akan merasa lebih bahagia
dalam kehidupannya dibandingkan dengan orang yang kurang bijaksana. Wisdom juga
dikaitkan dengan adanya subjective well-being pada individu, sehingga dapat dikatakan bahwa
semakin individu bijaksana, ia pun akan merasa makin sejahtera dalam hidupnya (Ardelt &
Ferrari, 2019). Sebaliknya, wisdom mempunyai hubungan yang negatif dengan kecemasan
dalam menghadapi kematian (Wright et al., 2017). Namun demikian, sejauh yang peneliti
ketahui, belum ada penelitian yang mengaitkan wisdom dengan quality of life (kualitas hidup),
khususnya di Indonesia.
Quality of life merupakan suatu hal yang juga penting untuk kehidupan individu, selain
memiliki wisdom, karena quality of life adalah suatu standar mengenai bagaimana seseorang
atau kelompok menilai aspek-aspek yang ada dalam kehidupannya, baik secara objektif maupun
subjektif (The WHOQOL Group, 1996). Menurut WHO terdapat 4 dimensi pada pengukuran
kualitas hidup menggunakan WHOQOL-BREF, yaitu dimensi kesehatan fisik, dimensi
psikologis, dimensi hubungan sosial, dan dimensi lingkungan. Dimensi fisik membahas kondisi
fisik individu. Persoalan fisik yang tercakup dalam dimensi fisik adalah aktivitas individu
sehari-hari, ada atau tidaknya ketergantungan pada obat-obatan atau pengobatan tertentu, energi
dan kelelahan yang dirasakan, mobilitas, rasa sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat,
serta kekuatan untuk bekerja.
Dimensi psikologis membahas kondisi psikologis
individu. Persoalan psikologis yang tercakup dalam dimensi psikologis adalah body image dan
penampilan;
perasaan
negatif,
perasaan
positif;
keberhargaan
diri;
spiritualitas/agama/keyakinan individu; dan kemampuan berpikir, belajar, memori, serta
konsentrasi. Dimensi relasi sosial membahas tentang relasi sosial individu dengan orang lain di
sekitarnya. Persoalan relasi sosial yang tercakup dalam dimensi ini adalah relasi personal,
dukungan sosial, dan aktivitas seksual.
Dimensi lingkungan membahas tentang kondisi lingkungan yang menjadi tempat individu
menjalani kehidupannya sehari-hari. Persoalan yang tercakup dalam dimensi lingkungan adalah
sumber daya untuk mendukung kondisi finansial; kebebasan, kenyamanan fisik, dan keamanan;
akses dan kualitas sarana kesehatan dan kepedulian sosial; kondisi lingkungan rumah;
kesempatan untuk mendapatkan informasi dan keterampilan baru; partisipasi dan kesempatan
untuk berekreasi/bersantai; kondisi sekitar perumahan, yang mencakup polusi, tingkat
kebisingan, lalulintas, dan iklim; serta transportasi. Kualitas hidup juga membahas mengenai
tingkat kesesuaian antara kehidupan individu dengan keinginannya, seberapa individu
menikmati hidupnya, dan penilaian akan aspek-aspek individu yang belum sesuai keinginan
dan perlu diubah (Tonon, 2015). Kualitas hidup merupakan persepsi individu mengenai
kehidupannya dalam suatu lingkungan, yang juga berkaitan dengan kepuasan individu terhadap
komponen-komponen yang terdapat dalam lingkungan tempatnya hidup. Berdasarkan definisidefinisi yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kualitas hidup adalah persepsi individu
mengenai posisi hidupnya, dalam konteks budaya dan sistem nilai, yang berkaitan dengan
tujuan, ekspektasi, standar, dan kepentingannya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah peranan wisdom terhadap quality
of life remaja Jabodetabek dalam masa pandemi covid-19? Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui adanya peranan wisdom terhadap quality of life remaja pada masa pandemi ini.
Manfaat mengetahui adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut, peneliti dapat
melanjutkan penelitian dengan variabel lainnya, yang dikaitkan juga dengan variabel penelitian
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saat ini. Penelitian ini dapat menunjukkan seberapa besar peranan wisdom terhadap QoL.
Setelah itu, peneliti dapat menyusun intervensi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.
2.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimental, dengan menggunakan alat ukur
berupa kuesioner. Total keseluruhan subyek berjumlah 144 orang partisipan yang berusia 1221 tahun, berdomisili di Jabodetabek. Akan tetapi subyek yang dapat diolah datanya hanya 108
orang. Penyebaran data melalui kuesioner online, karena di masa pandemi ini kurang
memungkinkan untuk diberikan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan dua macam kuesioner pada partisipan. Alat ukur yang akan digunakan adalah
berupa kuesioner, yang terdiri dari 2 alat ukur. Alat ukur pertama adalah Brief Self-Assessed
Wisdom Scale, yang terdiri dari 9 butir (Fung & Chow, 2020). Kemudian, alat ukur quality of
life yang akan digunakan adalah alat ukur World Health Organization Quality of life-BREF
(WHOQOL-BREF), yang terdiri dari 26 butir, dibuat dan telah direvisi oleh WHO tahun 2016.
Alat ukur ini terdiri dari 4 domain, yaitu domain Kesehatan Fisik, Kesejahteraan Psikologis,
Hubungan Sosial, dan Lingkungan.
Contoh item WHOQOL-BREF adalah sebagai berikut: Seberapa jauh rasa sakit fisik
yang anda alami mencegah anda dalam beraktivitas sesuai yang kebutuhan anda?. Partisipan
diminta untuk menilai seberapa rasa sakitnya tersebut dengan memilih salah satu dari lima
pilihan jawaban (Tidak sama sekali sampai dalam jumlah berlebihan). Sementara contoh butir
dari BSAWS adalah sebagai berikut: Sekarang saya tahu saya benar-benar dapat menghargai
hal-hal kecil dalam hidup. Partisipan menilai dirinya berdasarkan butir tersebut, dengan cara
memilih salah satu dari lima pilihan jawaban (Sangat tidak sesuai sampai Sangat sesuai).
Prosedur penelitian ini adalah Peneliti menyiapkan dua macam kuesioner, yaitu
kuesioner BSAWS dan WHOQOL-BREF. Setelah menyiapkan keduanya dalam skala Likert,
peneliti menggandakan kuesioner untuk keperluan penyebaran secara manual. Peneliti juga
membuat kuesioner dalam bentuk online/google form, sehingga responden yang tidak ingin
mengisi secara manual dapat mengisinya secara online. Kemudian, setelah semua kuesioner
tadi siap disebarkan, peneliti meminta pada para pengumpul data yang berjumlah dua orang,
untuk menyebarkan secara online ke orang-orang yang mereka kenal atau pun yang tidak
mereka kenal, karena pada dasarnya penyebaran ini memakai teknik pengambilan sampel
secara convenience sampling.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipan dalam penelitian ini yang dapat diolah datanya sejumlah 108 orang. Partisipan
dibagi dalam tiga kategori usia: 12-15 tahun/remaja awal (9.3%), 16-18 tahun/remaja madya
(27.8%), dan 19-21 tahun/remaja akhir (63%). Jadi partisipan terbanyak adalah dari kategori
remaja akhir. Jenis kelamin partisipan adalah laki-laki sejumlah 24.1% dan perempuan 75.9%.
Jadi partisipan terbanyak dari jenis kelamin perempuan. Apabila ditinjau dari segi pekerjaam,
88% partisipan penelitian ini masih berstatus pelajar atau mahasiswa, sedangkan 4.6% lainnya
masih belum bekerja dan ada yang bekerja sebagai karyawan (6.5%).
Pendidikan partisipan penelitian ini yang terbanyak adalah tamat SMA/SMK sebanyak
71.3%, sedangkan partisipan lainnya adalah tamat SD (3.7%), tamat SMP (22.2%), dan tamat
S1 (2.8%). Jadi total ada 93.5% partisipan yang masih menempuh pendidikan menengah atau
perguruan tinggi. Ditinjau dari tempat tinggal partisipan, yang terbanyak adalah berasal dari
Jakarta Barat sebanyak 37%, sedangkan yang lain tersebar di wilayah Jabodetabek lainnya.
Para partisipan menyebutkan orang yang mereka anggap sebagai orang yang bijaksana.
Jawaban mereka sangat bervariasi, namun terdapat pengelompokkan yang cukup besar di
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jawaban tokoh tertentu sebagai orang yang mereka anggap bijak, yaitu: orang tua, ayah, ibu,
kakak, nenek, kakek, teman. Ada juga partisipan yang menuliskan tokoh-tokoh tertentu yang
mereka anggap bijak, seperti Joko Widodo, BJ. Habibie, Nadiem Makarim, Najwa Shihab,
Merry Riana, dan lain-lain. Namun ada juga yang menjawab bahwa mereka tidak mempunyai
tokoh yang mereka anggap bijaksana. Dalam menghabiskan waktu luang, para responden
melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut: membaca buku, menonton, berolahraga,
melakukan hobi, bermain game, dan lain sebagainya.
Validitas item kuesioner wisdom berkisar antara 0.2-0.5, yang terdiri dari 7 item. Berarti
dengan demikian ada 2 butir item yang dibuang karena validitas butirnya kurang memenuhi
syarat. Butir yang dibuang adalah item nomor 3 (”Saya mampu mengekspresikan emosi saya
dengan mudah, tanpa kehilangan kontrol terhadap situasi”) dan nomor 9 (”Saya sering
mempertanyakan tentang misteri kehidupan dan apa yang terjadi setelah kematian”).
Reliabilitas dari kuesioner wisdom yang terdiri dari 7 item adalah 0.681.
Validitas item kuesioner QoL berkisar antara 0.2-0.7, yang terdiri dari: domain 1
(Kesehatan Fisik) terdiri dari 7 item, dengan reliabilitas 0.704, domain 2 (Kesejahteraan
Psikologis) terdiri dari 6 butir dengan alpha cronbach 0.812, domain 3 (Hubungan Sosial) terdiri
dari 3 butir dengan alpha cronbach 0.765, dan domain 4 (Lingkungan) terdiri dari 8 butir dengan
alpha cronbach 0.858. Butir yang dibuang adalah butir nomor 1 (”Saya mempunyai kualitas
hidup yang baik” ) dan butir nomor 2 (”Saya puas dengan kesehatan fisik saya”).
Partisipan penelitian ini masuk dalam kategori rata-rata dalam hal wisdom, yaitu terdapat
54.6%. Dalam hal QoL, partisipan penelitian ini masuk dalam kategori yang sama, yaitu ratarata sebanyak 67.6% dari keseluruhan jumlah partisipan. Wisdom memiliki peranan terhadap
QoL (ß = 0.532, t = 6.471 t > 1.95), R2 = 0.283. Dengan demikian berarti wisdom memberikan
peran sebesar 28.3% terhadap QoL, sisanya dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.
Tabel 1. Peranan Wisdom terhadap QoL
Change Statistics
Model
1

R
.532

a

R

Adjusted

Std. Error of

R Square

Square

R Square

the Estimate

Change

.283

.276

10.78401

.283

Sig. F
F Change
41.870

df1

df2
1 106

Change
.000

a. Predictors: (Constant), TOTAL_WISDOM
Wisdom adalah merupakan suatu keahlian atau pengetahuan tingkat tinggi dalam
kehidupan fundamental seorang individu, yang memungkinkan individu untuk memunculkan
insight, judgment, dan juga nasehat yang berhubungan dengan kondisi manusia yang kompleks
dan tidak menentu (Baltes dan Staudinger dalam Gugerell & Riffert, 2011). Maka dari itu
kebijaksanaan dapat dijadikan suatu cara yang luar biasa dalam menghadapi permasalahan
mendasar mengenai arti kehidupan, serta bagaimana menjalani kehidupan dengan baik (Baltes
& Staudinger, 2000).
Wisdom bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, namun juga bukan hal yang mudah
untuk dilaksanakan oleh individu. Wisdom adalah suatu hal yang dapat dipelajari oleh seseorang
yang memang ingin mendapatkannya. Baltes & Staudinger (2000) menyebutkan bahwa wisdom
mempunyai komponen yang terdiri dari faktor orang itu sendiri, faktor spesifik/expertise, dan
facilitative experiential contexts. Faktor facilitative experiential contexts itu sendiri berasal dari
pendidikan, usia, pola asuh orangtua, pelatihan, dan sejarah kehidupan/pengalaman. Partisipan
dalam penelitian ini yang masih berusia remaja, mendapatkan pengetahuan yang dapat
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mengembangkan kebijaksanaan mereka dari pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi.
Responden dalam penelitian ini masih dalam masa pendidikan SMA atau Perguruan tinggi,
sehingga masih mempunyai potensi untuk menjadi orang yang bijaksana. Apalagi hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa mereka dalam kategori rata-rata dalam hal wisdom.
Kondisi ini senada dengan yang diutarakan oleh Sternberg & Hagen (2019), yang
mengutarakan bahwa dalam dunia yang penuh dengan konflik (seperti saat ini), maka sekolah
seharusnya mulai mengajarkan topik wisdom, selain mengajarkan pengetahuan dan
ketrampilan dasar. Dengan adanya wisdom, pelajar akan mempunyai kesempatan untuk belajar
bagaimana mengatasi suatu masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari secara lebih efektif.
Apalagi saat ini muncul banyak permasalahan karena pandemi corona, antara lain
diharuskannya para pelajar menjalankan pendidikannya secara online. Tentunya kondisi ini
membutuhkan kemampuan adaptasi tersendiri pada para pelajar atau mahasiswa itu sendiri.
Terkait dengan faktor facilitative experiential contexts juga, apabila kita melihat hasil
penelitian ini mengenai orang yang dianggap bijaksana oleh para partisipan yang masih remaja
ini, orangtua relatif banyak disebutkan oleh para partisipan. Jadi orangtua menjadi panutan para
remaja, sebagai orang yang dapat dijadikan acuan untuk berperilaku. Selain orangtua, ada juga
tokoh agama atau tokoh masyarakat yang menjadi contoh bagaimana berperilaku bijaksana.
Kondisi ini mengingatkan kita agar selalu berperilaku bijak, terutama dalam kehidupan kita
sehari-hari, karena bisa jadi kita akan dijadikan contoh bagi generasi muda yang ada di
lingkungan sekitar kita sehari-harinya.
Apabila kita kaitkan wisdom dengan quality of life terbukti dalam penelitian ini bahwa
wisdom mempunyai peranan yang cukup besar terhadap QoL. QoL adalah persepsi individu
mengenai posisi hidupnya, dalam konteks budaya dan sistem nilai, yang berkaitan dengan
tujuan, ekspektasi, standar, dan kepentingannya. Pada QoL terdapat empat dimensi kualitas
hidup, yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, relasi sosial, dan lingkungan (The
WHOQOL Group, 1995).
Keterkaitan antara wisdom dan QoL tersebut sejalan dengan hasil penelitian Webster,
Westerhof, dan Bohlmeijer (2014), bahwa dengan adanya wisdom membuat seorang individu
dapat mempertahankan kesehatan mentalnya secara lebih baik. Apalagi dalam QoL itu sendiri
terdapat domain Kesejahteraan Psikologis, yang mengukur persepsi seorang individu mengenai
apakah ia merasa sejahtera atau tidak. Apalagi peranan wisdom terhadap kualitas hidup dapat
dikatakan cukup 28.3%, sehingga semakin mempertegas urgensi untuk menerapkan wisdom
dalam kehidupan sehari-hari.
Butir yang dibuang dalam QoL salah satunya adalah dari domain Kesehatan Fisik. Kondisi
ini dapat saja terjadi karena pada masa remaja adalah masa yang relatif baik dalam hal
kesehatan. Demikian pula apabila kita melihat item yang gugur di kuesioner wisdom yaitu
mengenai kontrol emosi yang stabil, tentunya sesuai dengan teori perkembangan bahwa remaja
masih membutuhkan arahan dalam mengontrol emosinya. Butir gugur lainnya adalah mengenai
kematian, dimana remaja relatif belum memikirkan hal mengenai kematian.
Keterkaitan dengan pandemi corona sayangnya belum terlalu terlihat, karena kuesioner
yang diberikan sifatnya general atau umum, tidak terkait pandemi. Namun diharapkan selama
mengisi kuesioner ini para partisipan juga tetap mengacu pada dirinya disaat pandemi corona
saat ini.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wisdom mempunyai peranan yang cukup
besar terhadap QoL. Dengan demikian, remaja yang dapat memperoleh wisdom akan diikuti
pula dengan kualitas hidup yang dirasakan. Kondisi ini sangat penting, karena kualitas hidup
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sangat penting, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga remaja dapat tetap
menjalani kehidupannya dengan baik. Apalagi di masa pandemi wisdom sangat diperlukan,
karena remaja yang mempunyai wisdom diprediksi dapat mengelola emosi dan mencari solusi
permasalahan yang dialami.
Sementara saran yang diberikan adalah agar penelitian ini dilanjutkan dengan
menambahkan variabel lain, misalnya ditambahkan moderator usia. Masih terdapat celah atau
gap penelitian wisdom terkait usia, apakah usia remaja termasuk yang dapat memperoleh
wisdom dengan baik, ataukah wisdom lebih mudah diperoleh pada para lansia di saat mereka
mengalami tahapan integrity sesuai dengan teori Erik Erikson. Kemudian saran praktis yang
dapat diberikan adalah terkait hasil yang signifikan, yaitu hubungan wisdom dan qol. Sudah
seharusnya kita para orang dewasa, khususnya orangtua dan guru para remaja memberikan
contoh konkrit bagaimana seharusnya berperilaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari,
terutama dalam menghadapi persoalan remaja. Remaja masih membutuhkan contoh nyata dan
dukungan dari orang terdekatnya. Para remaja itu sendiri diharapkan dapat selalu memupuk
kebijaksanaannya, misalnya dengan berlatih pada orang yang bijak, mengikuti kegiatankegiatan yang positif dan bermanfaat, sesuai hobinya masing-masing.
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ANALISIS ALUR CERITA (STORYLINE) PAMERAN DI MUSEUM
STUDI KASUS MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK JAKARTA
Noeratri Andanwerti1, Ferdinand2, Angelia3, Niken Widi Astuti4

Prodi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara
ABSTRAK
Program Prioritas Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010, revitalisasi museum merupakan salah
satu kegiatan dalam pengelolaan kekayaan budaya/kepurbakalaan. Salah satu museum yang melakukan revitalisasi
adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Revitalisasi museum ini bertujuan untuk menjadi pusat edukasi sejarah
seni rupa Indonesia, dan untuk mencapainya museum harus memiliki storyline/alur cerita yang baik. Storyline
merupakan sekumpulan dokumen mengenai koleksi yang dipamerkan. Storyline disusun sebagai kerangka kerja
untuk menyampaikan interpretasi mengenai suatu topik yang ingin disampaikan. Oleh karena itu dalam penelitian
ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi storyline yang digunakan pada Museum Seni Rupa dan Keramik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (analisis deskriptif) dengan mengumpulkan data kemudian
dilanjutkan dengan proses analisis yang difokuskan pada ruang pameran keramik dan penarikan kesimpulan.
Storyline yang diterapkan pada ruang pameran keramik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ruang pameran keramik
kapal karam, ruang pameran keramik China, ruang pameran keramik Asia-Eropa, ruang pameran tembikar
Majapahit dan ruang keramik Nusantara. Penataan koleksi yang digunakan menggunakan pendekatan kombinasi
dari pendekatan tematik pada ruang pameran kapal karam dan pendekatan taksonomik pada ruangan pameran
keramik lainnya. Model penyajian materi pada pameran keramik tidak menggiring pengujung untuk selalu
bergerak secara linier melainkan memberikan kebebasan kepada pengujung untuk memilih dan menentukan
pameran yang diinginkan.
Kata Kunci : alur cerita; storyline; museum; seni rupa; keramik
ABSTRACT
The National Priority Program through Instruksi Presiden No. 1/2010, revitalizing the museum is one of the
activities in the management of cultural / archaeological wealth. One of the museums that is revitalizing is the
Fine Arts and Ceramics Museum. The revitalization of this museum aims to become a center for education on the
history of Indonesian art, and to achieve this the museum must have a good storyline. A storyline is a collection
of documents regarding the collections on display. The storyline is structured as a framework for conveying
interpretations of a topic to be conveyed. Therefore, this research is intended to identify the storyline used in the
Fine Arts and Ceramics Museum. This study used a qualitative method (descriptive analysis) by collecting data
then followed by an analysis process that focused on the ceramic exhibition hall and drawing conclusions. The
storyline which is applied to the ceramic exhibition space is divided into 5 parts, namely the shipwreck ceramic
exhibition room, the Chinese ceramic exhibition room, the Asian-European ceramics exhibition room, the
Majapahit pottery exhibition room and the Nusantara ceramics room. The collection arrangement used is a
combination approach from a thematic approach to the shipwreck exhibition space and a taxonomic approach in
other ceramic exhibition spaces. The model of material presentation at a ceramic exhibition does not lead the
visitor to always move linearly, but rather gives the visitor the freedom to choose and determine the desired
exhibition.
Keywords: alur cerita; storyline; museum; seni rupa; keramik

I. PENDAHULUAN
Pemerintah menetapkan Program Prioritas Nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan khususnya Prioritas 11:
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Program pada Prioritas 11 tersebut adalah
pengelolaan kekayaan budaya/ kepurbakalaan yang salah satu aktivitasnya adalah revitalisasi
museum. Berdasarkan hal tersebut, revitalisasi Museum menjadi salah satu Program Unggulan
yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014.
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Museum Seni Rupa dan Keramik adalah museum yang didedikasikan untuk menampilkan
atau mengedukasi tentang seni rupa tradisional dan keramik di Indonesia. Museum Seni Rupa
dan Keramik menampilkan beberapa karya seni rupa dari beragam kebudayaan yang dimiliki
Indonesia dan juga yang berasal dari Mancanegara. Keseluruhan koleksi meski cukup beragam
namun tak terhindari kesan sayu, tanpa masterpieces. Namun Museum ini masih memiliki daya
tarik menurut Merdeka.com, Museum Seni Rupa dan Keramik menjadi salah satu tempat yang
dipadati para wisatawan di Kota Tua. Bahkan, jumlah pengunjung melonjak hampir 300 persen
selama libur Lebaran 2019. Staf bagian tiket Museum Seni Rupa dan Keramik, Ludi Suryono
menyampaikan, jumlah pengunjung yang terakumulasi sampai Sabtu (8/6/2019) sore, sebanyak
3.895 orang.
Yayasan Mitra Museum Jakarta (YMMJ) mengusulkan untuk mengadakan restorasi
Museum Seni Rupa dan Keramik. Restorasi tersebut meliputi upaya konservasi dan renovasi
museum untuk melestarikan dan mengembalikan kondisi fisik dan tampilan museum yang
layak serta menambah dan menyesuaikan fungsi interior museum agar sesuai dengan standar
internasional. Hal tersebut tentunya menjadi dorongan bagi desainer dalam memperbaiki dan
mengembangkan interior Museum Seni Rupa dan Keramik sesuai dengan perkembangan
kebudayaan masyarakat saat ini.
Oleh karena itu, demi mewujudkan museum yang edukatif dan menarik untuk dikunjungi,
keberadaan museum perlu diperhatikan. Baik itu dengan adanya revitalisasi maupun dengan
perencanaan desain interior museum yang menarik dan dapat membuat ruangan yang interaktif
agar pengunjung tidak mudah merasa bosan serta membantu proses daya ingat mengenai
edukasi yang didapatkan dari museum tersebut.
Penyelenggaraan pameran difokuskan pada informasi dan koleksinya, disajikan dengan
menggunakan empat model penekanan, yaitu:
a. Kontemplasi (perenungan). Model ini lebih menekankan pada aspek estetika koleksi
dibandingkan yang lainnya. Segi estetika ini bertujuan untuk menggugah perasaan emosional
dan meningkatkan rasa kekaguman pengujung terhadap koleksi. Informasi tentang objek sangat
minim diberikan dan pengunjung cenderung pasif.
b. Komprehensi (pemahaman). Model ini lebih menekankan pengelompokkan koleksi
berdasarkan tema tertentu atau sesuai dengan konteksnya dan tidak berdiri sendiri. Media
ekshibisi yang digunakan misalnya diorama, berbagai jenis gambar, dll. Model ini bertujuan
agar pengunjung menemukan makna dari sebuah benda yang dikaitkan dengan konteksnya.
Pendekatan ini umumnya digunakan di museum sejarah, arkeologi, dan etnografi.
c. Discovery (penemuan). Model ini lebih menekankan peran aktif pengujung untuk melakukan
eksplorasi di museum, seperti visible storage. Koleksi disajikan secara sistematis dan dapat
dilihat oleh pengunjung, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Pendekatan
ini umumnya digunakan di museum Ilmu pengetahuan.
d. Interaksi. Model ini lebih melibatkan pengunjung secara aktif dalam kunjungannya dengan
bantuan panduan informasi. Model ini menggunakan bantuan teknologi informasi seperti
komputer layar sentuh (touch screen computer). Selain itu, pada pendekatan ini pengujung
dapat belajar melalui pengalaman fisik terhadap koleksi. Oleh karena itu, pada pendekatan ini
replika koleksi diperlukan untuk memberikan pengalaman fisik tersebut kepada pengunjung.
(Lord & Lord , 2002).
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Tabel 1. Model Penekanan Ekshibisi terhadap Pengunjung (Lord and Lord 2002)
Model
Penekanan

Tipe

Jenis
Museum

Karakteristik

Kontemplasi
(perenungan)

Estetika

Museum
seni rupa

Persepsi
individual
terhadap karya
khusus

Komprehensi
(pemahaman)

Kontekstual

Museum
Sejarah,
Arkeologi,
dan
etnografi

Persepsi
relasional
artefak/koleksi
dalam konteks/
tema

Discovery
(Penemuan)

Eksplorasi

Museum
ilmu
pengetahuan
alam

Eksplorasi
terhadap
spesimen yang
dikelompokkan
berdasarkan
kategorinya

Interaksi

Demonstrasi
(multimedia)

Science
Center

Kinestetik
respon
stimulus

ke

Keempat model penekanan tersebut disajikan dengan tiga pendekatan, yaitu:
1) Pendekatan Tematik, pendekatan yang lebih menekankan pada cerita dengan tema tertentu
dibandingkan dengan koleksinya menampilkan informasi dengan tema tertentu dan didukung
oleh koleksi dan media interaktif
2) Pendekatan Taksonomik, pendekatan yang lebih menekankan pada penyajian koleksi yang
sama berdasarkan kualitas, kegunaan, gaya, periode, dan pembuat.
3) Pendekatan kronologis, pendekatan pendekatan yang lebih menekankan pada penyajian
koleksi secara kronologi atau urutan waktu dengan menggunakan objek seni dan sejarah tanpa
interpretasi yang jelas (authorial interpretation). (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2018)
Menurut situs beritajakarta.id, Museum Seni Rupa dan Keramik pada tahun 2019 melalui
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta menggelar Focus Group
Discussion (FGD) Revitalisasi. Kasatlak Informasi Edukasi Unit Pengelola Museum Seni
Disparbud DKI Jakarta, Misari menuturkan, FGD ini menjadi bagian tahapan terkait rencana
revitalisasi museum. "Kami ingin mendapat masukan dari kurator, akademisi dan masyarakat
umum tentang apa yang masih perlu ditambahkan," "Prinsipnya, kita ingin Museum Seni Rupa
dan Keramik bisa menjadi pusat edukasi sejarah," terangnya. Sementara, salah seorang kurator
seni, Mikke Susanto (45) menuturkan, dalam revitalisasi museum diperlukan adanya storyline.
Storyline yang dimaksud adalah alur cerita atau sistematika pameran merupakan
sekumpulan dokumen atau blueprint tertulis mengenai apa yang akan dipamerkan. Alur cerita
ini disusun sebagai kerangka kerja untuk menyampaikan hasil interpretasi mengenai suatu topik
yang akan disampaikan dalam pameran. Hasil dari intepretasi tersebut agar pengujung lebih
mudah mengerti maksud atau pesan dari benda koleksi disampaikan. (Direktorat Permuseuman
Indonesia, 2011)
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Oleh karena ini, dalam penelitian akan membahas serta mengidentifikasikan alur cerita serta
tata pameran/metode penyajian koleksi yang digunakan pada pameran Museum Seni Rupa dan
Keramik, khususnya pada ruang pameran koleksi keramik.
II. METODE
1. Objek dan Lokasi

Gambar 1. Lokasi Museum Seni Rupa dan Keramik
Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan salah satu museum yang menempati
bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Jakarta. Gedung museum ini dirancang oleh
W.H.F.H van Raders dan diresmikan pada tahun 1870. Awalnya gedung ini dipergunakan
sebagai Lembaga Peradilan Tinggi Belanda atau Raan Van Justitie, kemudian pada masa
pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai asrama militer.
Pada tahun 1968 sampai dengan 1975 bangunan ini digunakan sebagai kantor Dinas Museum
dan Sejarah di DKI Jakarta, kemudian tanggal 20 Agustus 1976 diresmikan sebaga Balai Seni
Rupa oleh Presiden Soeharto.
Pada sayap kiri dan kanan bagian depan bangunan digunakan sebagai Museum Keramik
yang diresmikan oleh Gubenur Ali Sadikin pada tanggal 10 Juni 1977, kemudian pada awal
tahun 1990 Balai Seni Rupa dan Museum Keramik digabung menjadi Museum Seni Rupa dan
Keramik.
Bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik berlokasi di Jl. Pos Kota No. 2, Kecamatan
Taman Sari, Kelurahan Pinangsia Jakarta dikategorikan sebagai zona inti dan aspek bangunan
yang telah dipugar. Sehingga museum ini berada tepat di titik tengah dari berbagai museum dan
bangunan bersejarah lainnya untuk di perbaharui demi kelanjutan kelestarian museum.
2. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan pada Museum Seni Rupa dan Keramik menggunakan
pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian secara khusus diprioritaskan
pada aspek alur cerita (storyline) dan tata ruang pameran, metode penyajian koleksi di
ruang pamer dalam memberikan informasi kepada pengujung seperti pola penataan,
bentuk ruang, tata letak koleksi, alur pengunjung yang memiliki tujuan untuk menyampaikan
informasi dan memberikan nilai pembelajaran yang berdampak terhadap kenyamanan
pengunjung.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitiatif, kualitas data hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas
instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan
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dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan
cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2006).
Tahapan-tahapan yang akan digunakan pada penelitian kualitatif ini yaitu pengumpulan
data, melakukan pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Pengumpulan
data merupakan salah satu
tahapan
penting
dalam penelitian,
pada
metode
penelitian kualitatif data berupa lisan maupun tulisan bahkan bisa berupa gambar
atau foto.
4. Metode Analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan simpulan
data, sehingga data statistik yang digunakan adalah sebagai pelengkap untuk penelusuran
masalah dalam penelitian.
Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data
kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:
a. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks maka
perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dengan cara merangkum,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang
dianggap kurang penting. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberi gambaran
yang jelas bagi penulis untuk mendapat data selanjutnya;
b. Penyajian data yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat
berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka data akan mudah
dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya;
c. Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan
fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk
naratif dan program (pedoman desain) sebagai jawaban dari rumusan masalah.
Data yang diperoleh dari hasil pengukuran, observasi, wawancara dan diskusi terhadap
desain bangunan dan interior, dianalisis dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan
menyimpulkan data. Dari data inilah kemudian didapatkan kesimpulan berupa kriteria storyline
ruang pameran koleksi tetap.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang pameran keramik pada Museum Seni Rupa dan Keramik terletak pada sayap kanan
bangunan dan lantai 2. Ruang pameran keramik sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu
ruang pameran keramik kapal karam, ruang pameran keramik China, ruang pameran keramik
Asia-Eropa, ruang pameran tembikar Majapahit, dan ruang pameran keramik Nusantara.
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Gambar 2 Layout Ruang Pameran Keramik Lantai 1

Apabila dari bentuk bangunan dan penataannya, tidak ada penyesuaian antara alur
pengujung dengan alur cerita yang ingin disampaikan. Hal ini terlihat dari penggunaan pintu
yang sama untuk masuk dan keluar dari area koleksi. Berdasarkan pengamatan penulis dan
dibantu dengan hasil wawancara dengan pengelola, Alur cerita (storyline) terlihat pada
pembagian / pembabakan ruang yang berdasarkan pada masa/periode serta perkembangan
keramik pada suatu negara, sehingga jalan cerita yang dihasilkan mempermudah penyampaian
informasi mengenai benda koleksi secara urut kepada pengujung. Pemetaan layout benda
koleksi pada ruangan pameran keramik dijabarkan dari gambar berikut:
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Gambar 3 Layout Ruang Pameran Keramik Kapal Karam, Keramik China Dan Asia Eropa

Gambar 4 Layout Ruang Pameran Tembikar Majapahit Lantai 1

Gambar 5 Layout Ruang Pameran Tembikar Majapahit Dan Keramik Nusantara Lantai 2
Hasil identifikasi penerapan storyline pada pameran benda koleksi keramik di Museum Seni
Rupa dan Keramik, dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1.

Keramik Kapal Karam

Gambar 6 Ruang Pameran Keramik Kapal Karam
Kapal karam intan adalah salah satu peninggalan yang ditemukan di perairan laut Jawa.
Sebagian besar berupa keramik yang berasal dari China abad ke-10. Dalam kenyataanya,
perairan itu merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perniagaan laut yang menghubungkan
Asia-India-Timur Tengah, singgah di Nusantara. Anggapan ini diperkuat dengan banyaknya
termuan kapal karam dengan berbagai muatannya di perairan ini.
Kapal-kapal dagang tesebut awalnya melakukan perlayaran dari pelabuhan negara asal,
bisa jadi dalam perjalanannya singgah disalah satu pelabuhan lainnya dan menurunkan atau
memuat barang-barang dari pelabuhan, dan kemudian melanjutkan pelayarannya menuju,
melalui atau singgah di Nusantara. Tetapi dalam perjalanan niaganya mengalami bencana
tenggelam. Itulah sebabnya banyak persamaan kualitas dan kronologi muatan barang komoditi
yang ditemukan dalam kapal karam.
Dengan penemuan barang-barang dalam kapal karam, mengindikasikan betapa jauhnya
perjalanan barang komoditi waktu itu, dari negara produsen ke negara konsumen ataupun
pelabuhan singgah. Barang-barang yang ditemukan tampaknya sesuai dengan situasi abad ke
8-11an dimana perniagaan bertumpu pada supply untuk keperluan ucapara ritual. Dalam
runtuhan ini juga ditemukan barang yang diduga berasal dari Nusantara, seperti pipisan batu
dengan penumbuk, penggiling, serta berbagai pecahan cermin dan perunggu.
2.

Keramik China

Gambar 7. Ruang Pameran Keramik China
Berhubungan dengan keramik kapal karam yang berasal dari China pada abad ke-10,
menunjukan bahwa China telah menghasilkan keramik pada abad itu atau jauh dari waktu
sebelumnya. Pada zaman dinasti Han yaitu abad ke-8 sampai dinasti Tang pada abad ke-10,
keramik China berkembang dengan pesat. (Prima Yustana, 2018, p. 1) Dapat terlihat pada
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benda koleksi keramik hijau (celadon) yang bervariasi dalam naungan dari hijau giok ke hijau
kebiruan dari masa dinasti Tang.
Pada abad ke-10 dalam dinasti Song, dibuat barang-barang porselin yang halus, putih,
murni dan biru-putih. Pada abad ke-17 barang-barang keramik berkembang sangat pesat, baik
kuantum hingga mutunya, sehingga pada zaman dinasti Ming porselin biru dan putih dianggap
sebagai puncak keindahan dan karya seni yang indah pada jenis porselen. Pengenalan porselen
dengan mengekspor ke negara-negara Asia dan Eropa menjadi pemicu kedatangan pelajar dan
peneliti untuk belajar pembuatan keramik.
Industri keramik yang hancur karena perang pada periode dinasti Ming dipulihkan lagi
pada masa Dinasti Qing. Ciri khas keramik Dinasti Qing antara lain ditunjukkan dengan warna
yang lebih cerah, sedangkan tema-tema lukisan menjadi semakin rumit. Sehingga dalam
ruangan pameran keramik China ini menampilkan keberagaman bentuk, warna, jenis, dan
ragam hias tersebut yang erat hubungannya dengan pembabakan dinasti di China.
3. Keramik Asia-Eropa

Gambar 8. Ruang Pameran Keramik Asia-Eropa
Perkembangan seni keramik dari China menjadi salah satu faktor perkembangan seni
keramik di negara Asia Eropa. Banyak pelajar yang mulai meniru membuat keramik porselen
yang diadaptasi dengan kebudayaan dari negara mereka sendiri, seperti keramik dari Thailand,
Jepang dan negara Eropa. Benda koleksi keramik Asia Eropa juga memperlihatkan dengan
sangat jelas perkembangan keramik setiap periode, baik itu perkembangan dalam bentuk dan
kegunaan keramik serta teknologi yang digunakan.
4. Tembikar Majapahit

Gambar 9 Ruang Pameran Tembikar Majapahit
183

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Keramik di wilayah Nusantara mempunyai perjalanan tersendiri bahkan sejak masa
Majapahit. Menurut asal-usul budaya material, tembikar dipandang sebagai salah satu perkakas
yang diperkenalkan dari peradaban sejak ribuan tahun lalu. Gagasan mencipta tembikar
terinspirasi dari tungku bekas perapian, memadu unsur tanah, air dan api merubah menjadi
materi baru bernama tembikar. Sejak sekitar 4.500 tahun lalu koloni-koloni banga Austronesia
yang mendiami Nusantara telah membuat dan menggunakan tembikar, hingga kini masih terus
berkembang baik rupa maupun fungsinya.
Tembikar Majapahit selain langka juga mewakili karya dari zaman kerajaan Majapahit,
sebuah negeri gemilang di Nusantara. Koleksi ini diperkirakan berasal dari Desa Trowulan, di
Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur. Trowulan merupakan kawasan situs besar yang diyakini
pernah menjadi kota di masa Kerajaan Majapahit antara abad ke -12-15. Kemegahan sebuah
kota dilihat dari segala sesuatu kelengkapannya dibangun dan dirias dari lempung bakar, baik
itu candi sampai boneka, dari wadah sampai barang tembikar dan terakota.
5. Keramik Nusantara

Gambar 10 Ruang Pameran Keramik Nusantara
Memaknai keramik atau tembikar sebagai produk budaya tentu bukan sekedar lempung
bakar, proses mendapatkan hasilnya tidak sederhana. Pengetahuan khusus dibutuhkan dalam
memilah tanah yang layak untuk diolah yang kemudian teknik dalam mengendalikan panas dan
suhu saat pembakaran. Penggunaan teknik ini nyatanya telah melahirkan variasi jenis keramik
yang kini dikenal dengan sebutan earthware, stoneware, dan porselen. Jenis stoneware dan
porselin adalah keramik yang paling banyak ditemukan di daratan China, di sana jenis tanah
liat banyak dikenal dengan sebutan petuntse. Dari benda-benda inilah terasa adanya pengaruh
dari kesenian China terhadap perkembangan keramik di Nusantara.
Sesuai dengan sifat kandungan bahannya, produk barang lempung perajin tradisional
Nusantara umumnya menggunakan bakaran rendah, dilakukan dengan cara pembakaran
terbuka. Sehingga dalam ruang pameran ini, sebutan keramik lebih digunakan untuk menyebut
lempung bakaran tinggi, sementara tembikar dipakai untuk menyebut produk tanah liat bakaran
rendah. Pada ruangan Keramik Nusantara, mempelihatkan perkembangan tembikar dari
berbagai daerah di Indonesia, baik itu dalam teknik pembuatan tradisional dan modern hingga
keberagaman bentuk dari hasil keterampilan dan kreativitas seniman keramik dari suatu daerah
di Indonesia, seperti Kasongan, Maluku, Malang, Singkawang dan berbagai daerah lainnya.
Berdasarkan pengamatan penulis, pendekatan pada penataan koleksi yang dilakukan oleh
pengelola Museum Seni Rupa dan Keramik adalah pendekatan gabungan, yaitu kombinasi dari
pendekatan tematik dan pendekatan taksonomik. Penjelasan pendekatan pada setiap ruang
adalah sebagai berikut:
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1. Pendekatan Tematik
Pendekatan tematik dilakukan pada ruangan pameran kapal karam, yaitu menceritakan
bahwa perairan Nusantara merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perniagaan laut yang
dilewati oleh negara di Asia-India-Timur Tengah. Dengan mengisahkan kapal-kapal dagang
awalnya melakukan pelayaran dari negara asal kemudian menuju atau melewati perairan
Nusantara, tetapi dalam perjalanannya mengalami bencana tenggelam dihadirkan kembali
melalui penemuan-penemuan benda koleksi dari dalam kapal yang sudah karam di perairan
Nusatara seperti keramik, cermin, pipisan batu dan penumpuk serta perunggu
2. Pendekatan Taksonomik
Pendekatan Taksonomik dapat dilihat dari pembagian ruangan yang didasarkan pada asal,
kegunaan dan periode dari benda koleksi. Beberapa ruangan yang terlihat ditata secara
taksonomik adalah:
a. Keramik China
Pada ruangan pameran ini, benda koleksi dibagi berdasarkan periode pembuatan keramik
saat jaman dinasti. Benda koleksi seperti keramik hijau (celadon) dari jaman dinasti Yuan (abad
ke 14), dan beberapa keramik atau porselain biru putih yang berasal dari dinasti Ming dan Qing.
b. Keramik Asia-Eropa
Ruangan pameran keramik Asia-Eropa dibagi berdasarkan asal dan periode benda koleksi
dihasilkan. Beberapa asal negara benda koleksi seperti Thailand, Jepang dan juga negara Eropa.
Keramik Asia Eropa ini juga memperlihatkan dengan sangat jelas perkembangan keramik
setiap periode atau abad, baik itu perkembangan bentuk, kegunaan serta teknik penggunaannya.
c. Tembikar Majapahit
Berasal dari Indonesia, keramik di Indonesia berawal dari sebuah bentuk material dari
lempung yang disebut dengan tembikar. Tembikar diperkenalkan ribuan tahun lalu bahkan
sejak era kerajaan Majapahit. Pada ruangan ini, tembikar disusun berdasarkan kegunaannya,
seperti boneka, celengan atau tabungan, lapik atau arca, wadah, hingga miniatur rumah.
d. Keramik Nusantara
Perkembangan keramik dalam perbedaan teknik dan tanah yang digunakan melahirkan
variasi jenis pada keramik. Perkembangan keramik dari China juga memberikan pengaruh pada
kesenian keramik di Nusantara. Hal ini terlihat dalam pembagian benda koleksi didasarkan pada
jenis benda koleksi, yaitu jenis keramik yang kini dikenal dengan earthware, stoneware, dan
porselen. Selain itu, pada ruangan keramik ini juga memperlihatkan perkembangan keramik
dari berbagai daerah di Indonesia, terlihat dari keberagam bentuk serta informasi mengenai
teknik pembuatan, seperti keramik yang berasal dari daerah Kasongan, Maluku, Singkawang,
dan daerah lainnya.
IV. KESIMPULAN
Pameran sebagai sarana museum untuk berkomunikasi dengan masyarakat perlu memiliki
suatu konsep penyajian pameran. Museum Seni Rupa dan Keramik di area pameran keramik
menekankan model pendekatan komprehensi untuk memunculkan pemahaman kontekstual dan
persepsi relasional dari pengunjung terhadap artefak/koleksi dalam konteks/tema sejarah.
Alur cerita (storyline) pada ruangan pemeran keramik terlihat pada pembagian ruangan
berdasarkan pada masa/periode serta perkembangan keramik pada suatu negara, yakni koleksi
Keramik Kapal Karam, Keramik China, Keramik Asia-Eropa, Tembikar Majapahit dan
Keramik Nusantara.
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Interpretasi dari penataan koleksi pada ruang pameran keramik menggunakan pendekatan
gabungan, yaitu kombinasi antara pendekatan tematik dan pendekatan taksonomik. Pendekatan
tematik dapat terlihat pada ruangan pameran Keramik Kapal Karam sedangkan pendekatan
taksonomik pada ruangan pameran Keramik China, Keramik Asia-Eropa, Tembikar Majapahit
dan Keramik Nusantara. Sehingga Model penyajian materi pada pameran keramik tidak
menggiring pengujung untuk selalu bergerak secara linier melainkan memberikan kebebasan
kepada pengujung untuk memilih dan menentukan tema-tema pemeran yang diinginkan.
Besaran ruang yang dibutuhkan untuk menampilkan benda koleksi yang beragam
merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar pembagian ruang
pameran dengan jelas. Misalnya ruang pameran keramik China yang disusun berdasarkan
urutan periodesasi tidak digabungkan dengan keramik yang berasal dari Eropa. Selain itu,
dalam membangkitkan pembagian alur cerita pada ruang pameran dapat memberikan visual
concept berupa pembedaan material, warna atau tekstur pada ruang koleksi.
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ABSTRAK
Pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan
pembelajaran yang mengedepankan peran aktif siswa. Media interaktif bermanfaat sebagai alat bantu guru dan
siswa dalam proses pembelajaran. Media interaktif mampu memberikan pengalaman dan nuansa baru dalam
pembelajaran agar menjadi lebih interaktif, efektif, efisien, menarik, sehingga meningkatkan minat belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media interaktif game pada materi bangun datar di sekolah dasar.
Game dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan
pengembangan yaitu tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, meskipun belum secara
sempurna dilakukan di tahap implementasi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game BATAR
sudah dinyatakan baik oleh 3 orang ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, sehingga game BATAR
dianggap sudah dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu disarankan bagi guru-guru kelas III, sebaiknya
menggunakan media interaktif game BATAR ini sebagai media pembelajaran matematika dengan materi Bangun
Datar di kelas III SD.
Kata Kunci : game, bangun datar, sekolah dasar
ABSTRACT
Technology in the learning process is currently needed to achieve learning goals that prioritize students' active
role. Interactive media is useful as a tool for teachers and students in the learning process. Interactive media can
provide new experiences and nuances in learning to be more interactive, effective, efficient, enjoyable, thereby
increasing student interest in learning. This study aims to develop interactive media games on flat-building
material in elementary schools. Games are created using the ADDIE development model, which consists of 5
development stages: the analysis, design, development, implementation, and evaluation steps, although they have
not been thoroughly carried out in the implementation and evaluation stages. At the implementation stage, the
game development stage is only in one-on-one trials with teachers and students. The results showed that game had
been declared acceptable by three experts: material experts, linguists, and media experts. The Batar game is
considered to be able to be used properly. Therefore it is suggested for class III teachers to use interactive media
of games as a medium for learning mathematics with the material of shape in class III SD.
Keywords: game, shape, elementary school

PENDAHULUAN
Media merupakan salah satu komponen penting dalam suatu proses pembelajaran.
Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa agar lebih mudah dalam
memahami materi khususnya matematika yang bersifat abstrak. Matematika
bersifat abstrak
karena matematika merupakan ilmu yang
berhubungan
dengan
konsep-konsep
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abstrak, seperti yang dikemukakan oleh Novitasari (2016) yang menyatakan bahwa konsep
merupakan ide abstrak yang dengan konsep tersebut kita dapat mengelompokkan obyekobyek ke dalam contoh atau bukan contoh. Sementara siswa Sekolah Dasar merupakan individu
yang masih berfikir secara konkrit, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami
matematika yang bersifat abstrak tersebut. Siswa SD menurut Piaget memiliki perkembangan
kognitif anak pada usia 7-11 tahun yang sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran
logika atau operasi, tetapi hanya untuk obyek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, anak telah
hilang kecenderungan terhadap animism dan articialisme. Egosentrisnya berkurang dan
kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di
hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional kongkrit masih mengalami kesulitan besar
dalam menyelesaikan tugas-tugas logika (Ibda, 2015). Oleh sebab itu diperlukan media berupa
benda-benda konkret untuk memudahkan siswa dalam belajar memahami konsep-konsep dalam
matematika. Pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk berpikir
dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Menurut
Duffin & Simpson (2000) siswa yang memiliki pemahaman konsep adalah siswa yang mampu
menjelaskan konsep dengan cara mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan
kepadanya, mampu menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda, contohnya dalam
kehidupan sehari-hari, dan mampu mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep.
Jika siswa memahami dengan baik suatu konsep maka siswa tersebut akan mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan benar.
Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar matematika dapat membantu siswa
untuk membangun konsep matematika dengan benar. Media pembelajaran sudah sangat
berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Perkembangan tersebut semakin mendorong adanya upaya-upaya pembaharuan dalam
pemanfaatan hasil teknologi pada proses belajar mengajar (Wibawanto, W; 2017). Hal senada
diungkapkan oleh Sumiharsono (2017) yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil
teknologi dalam belajar. Guru dituntut agar mampu memahami, menggunakan alat-alat yang
tersedia atau media pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Guru harus mampu menggunakan alat-alat atau media baik yang disediakan oleh sekolah
maupun dari sumber lain, dimana kemungkinan alat atau media yang disediakan tersebut
menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi
ini juga mengakibatkan siswa lebih dekat dengan teknologi dan memiliki kelekatan dengan
teknologi tersebut dibandingkan guru. Oleh karena itu guru harus mampu menciptakan
pembelajaran yang memanfaatkan berbagai teknologi yang memang menjadi keseharian
siswanya.
Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam menumbuhkan dan
meningkatkan minat anak pada pembelajaran matematika yang dianggap sulit dan
membosankan. Menurut Slameto (2010) minat adalah kecenderungan yang tetap untuk
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa, diperhatikan
terus-menerus yang disertai rasa senang dan diperoleh rasa kepuasan. Lebih lanjut dijelaskan
minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh. Seseorang yang memiliki minat terhadap kegiatan tertentu cenderung memberikan
perhatian yang besar terhadap kegiatan tersebut. Media memiliki dampak yang besar terhadap
kualitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya dalam pembelajaran matematika.
Sumiharsono (2017) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran saat ini harus lebih
mengedepankan peran siswa dan pemanfaatan multimedia. Multimedia merupakan kombinasi
dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara
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digital (Tay Vaughan dalam Oka, G. P.; 2017). Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa
pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran berdampak positif. Seperti hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rahmat (2015) yang berjudul “Pemanfaatan Multimedia Interaktif Berbasis
Komputer dalam Pembelajaran”, menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran berbasis
komputer bermanfaat sebagai alat bantu yang mempermudah siswa dan guru dalam proses
pembelajaran. Proses pembelajaran dengan bantuan multimedia pembelajaran memberikan
nuansa baru dalam pembelajaran supaya menjadi lebih interaktif, efektif, efisien, menarik, serta
mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Penggunaan multimedia pembelajaran dapat
meningkatkan pemahaman siswa karena materi pembelajaran disajikan secara sistematis dan
disertai dengan contoh-contoh yang kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan
multimedia pembelajaran menempatkan guru sebagai pendamping atau fasilitator bagi siswa
dalam proses pembelajaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Paseleng dan Arfiyani (2015)
dengan judul “Pengimplementasian Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif pada
Mata Pelajaran Matematika di Sekolah” menunjukkan bahwa media pembelajaran yang
dibuat interaktif berbasis multimedia dapat meningkatkan minat belajar siswa
dalam mempelajari operasi perkalian dan pembagian pada mata pelajaran matematika
di sekolah dasar, karena memberikan pengalaman bermakna melalui tampilan menarik
dan
kegiatan
menyenangkan melalui
permainan
(game).
Minat siswa dalam
pembelajaran yang menggunakan media tersebut termasuk dalam kategori sangat baik pada
aspek perhatian siswa terhadap pembelajaran dengan persentase 82,7 % dan 75 % pada aspek
ketertarikan siswa. Sementara itu pada aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran termasuk
kategori baik dengan persentase 69,7 %. Kondisi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan
dengan kelas kontrol, dimana semua persentase minat siswa pada semua aspek berada dibawah
50%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran
membuat siswa tertarik dan berminat untuk belajar seperti yang dikemukakan oleh Antero
dalam Mashuri (2019) yang menyatakan bahwa media merupakan perantara penyalur
pesan/informasi yang dapat merangsang siswa agar mendapati rasa ingin belajar.
Penggunaan media interaktif tidak hanya meningkatkan minat dan motivasi siswa,
namun juga berdampak pada hasil belajar siswa. Seperti yang ditunjukkan pada hasil penelitian
yang dilakukan oleh Waskito (2017) mengenai “Media Pembelajaran Interaktif Matematika
Bagi Sekolah Dasar Kelas 6 Berbasis Multimedia” yang membuktikan bahwa penggunaan
media pembelajaran interaktif berbasis multimedia dapat membantu proses belajar mengajar
siswa-siswi sekolah dasar kelas 6. Hal ini menunjukkan bahwa multimedia yang digunakan
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seperti yang diungkapkan oleh Musfiqon dalam
Mashuri (2019) yang menyebutkan bahwa media merupakan alat bantu yang digunakan oleh
guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kulaitas pembelajaran. Salah satu
multimedia interaktif yang belum banyak dikembangkan dan digunakan adalah media interaktif
yang berupa game. Game masih dituding sebagai sumber masalah bagi siswa karena membuat
siswa enggan belajar. Padahal penggunaan game diyakini dapat meningkatkan motivasi siswa
dalam belajar. Peningkatan motivasi ini berkorelasi positif terhadap proses kognitif siswa
(Huang, 2011). Hasil penelitian Barnett and Coulson (2010) yang menjelaskan bahwa
Massively multiplayer games (MMO) dapat digunakan sebagai lingkungan pengajaran virtual
di sekolah di mana siswa dapat menggunakan aspek permainan game untuk belajar. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan game
merupakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Dellos,
R. (2015) yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis game merupakan praktik terbaik
dalam pendidikan untuk menemukan cara mengintegrasikan game kompetitif di kelas.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan yaitu
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan
produk itu (Sugiyono, 2015). Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian-penelitian pendidikan
(Borg & Gall, 1983).
Model penelitian dan pengembangan Borg and Gall ini banyak
dimodifikasi. Salah satunya adalah model pengembangan ADDIE yang menjadi acuan dalam
penelitian ini. Model pengembangan ADDIE terdiri dari 5 tahapan pengembangan berikut ini.
1.

Tahap Analisis
Pada tahap analisis, peneliti melakukan dua jenis analisis yaitu analisis kurikulum dan
analisis kebutuhan. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara menelaah kompetensi dasar,
materi, dan tujuan pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan
game interaktif BATAR (Petualangan di Labirin Bangun Datar) pada materi Bangun Datar di
kelas III SD. Hasil analisis kurikulum diberikan kepada praktisi pembelajaran yaitu guru untuk
diberi masukan dan saran. Masukan dan saran ini digunakan sebagai tahap evaluasi terhadap
hasil analisis kurikulum yang dilakukan. Sedangkan analisis kebutuhan dilakukan dengan cara
melakukan wawancara kepada guru dan siswa untuk menggali kebutuhan guru dan siswa akan
media pembelajaran matematika.
2.

Tahap Desain
Pada tahap ini peneliti membuat desain game dengan membuat storyboard sebagai acuan
dalam pembuatan game. Sebelum pembuatan game, storyboard dievaluasi dengan cara
dikonsultasikan kepada ahli materi dan media untuk mendapatkan masukan. Tahap konsultasi
ini sangat diperlukan dalam pembuatan game agar game yang dibuat benar-benar sesuai, bukan
hanya dengan hasil analisis namun juga sesuai dengan materi serta prinsip pengembangan
media pembelajaran.
3.

Tahap Pengembangan
Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan proses pembuatan game dengan menggunakan
aplikasi Scratch. Pembuatan game dibantu oleh programmer karena keterbatasan peneliti.
Namun demikian, peneliti juga berkontribusi dalam melakukan coding game yang dibuat.
Selain pembuatan game, pada tahap ini peneliti juga melakukan evaluasi terhadap game yang
sudah dibuat dengan memberikannya kepada ahli materi, bahasa, dan ahli media untuk
mendapatkan masukan dan saran. Masukan dan saran ini akan menjadi dasar dalam
memperbaiki game.
4.

Tahap Implementasi
Pada tahap ini, peneliti mengujicobakan game yang sudah dibuat kepada siswa dan guru.
Pada proses ini, peneliti hanya sampai tahap ujicoba satu-satu kepada guru dikarenakan pada
saat pengembangan game, sekolah tidak aktif selama adanya Pandemi Covid-19.
5.

Tahap Evaluasi
Pada tahap ini peneliti hanya melakukan evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan
di setiap tahapan pengembangan. Evaluasi sumatif tidak dapat dilaksanakan karena adanya
Pandemi Covid-19 dimana sekolah melaksanakan belajar pembelajaran dari rumah sehingga
tidak ada aktivitas di sekolah.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian akan dipaparkan untuk setiap tahapan. Tahapan penelitian terdiri dari tahap
analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi.
A. ANALISIS
Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara memetakan semua Kompetensi Dasar
(KD) ke dalam matrik analisis kurikulum untuk memudahkan peneliti memilih KD yang akan
digunakan sebagai dasar pengembangan game interaktif. Selanjutnya hasil analisis kurikulum
dikonsultasikan kepada ahli yang merupakan guru matematika SD. Adapun hasil review hasil
analisis kurikulum yang peneliti dapatkan dari ahli dirangkum dalam tabel berikut.
No.
Nama
1 Drs. Sudarna

Tabel 1. Rangkuman Review Hasil Analisis Kurikulum

2

Sudiarti, S.Pd

3

Herlina Dewi

Asal Sekolah
Hasil Review
SD Santo Andreas Tambahkan nama bangun datar apa
Jakarta
yang
akan
diajarkan
dengan
menggunakan media interaktif game
SD San Marino Gunakan Tangram untuk enjelaskan
Jakarta Barat
dan menentukan luas dan volume dalam
satuan tidak baku dengan menggunakan
benda konkret
SD San Marino Tambahkan beberapa media sederhana
Jakarta
yang
dapat
digunakan
dalam
pembelajaran pada matrik analisis
kurikulum seperti kertas origrami,
tangram, bingkai foto, sumpit, dan lain
sebagainya

Berdasarkan hasil analisis kurikulum, peneliti memilih KD 3.12 yaitu siswa mampu
menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Adapun indikator
pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar
berdasarkan sifat yang dimiliki.
Selanjutnya pada analisis kebutuhan dilakukan wawancara kepada 10 guru dan 10 siswa
kelas III SD di wilayah Tangerang yaitu di SD Ricci II, SD Pondok Jagung, SD Cihuni, 03, dan
SD Tarsisius Vireta. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan
dengan media yang akan dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.
Analisis kebutuhan peneliti lakukan melalui wawancara menggunakan instrumen wawancara
yang telah dibuat. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke sekolah dan melakukan
wawancara terpisah antara guru dan siswa. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap
pengembangan media yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pengembangan media
interaktif berupa game masih sangat dibutuhkan bagi guru dan siswa. Guru menyatakan bahwa
Media interaktif berupa game sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran
dengan menggunakan game di harapkan menarik dan memotivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran matematika, mengingat saat ini siswa sangat akrab dengan teknologi. Selain itu,
siswa juga senang belajar sambil bermain sehingga diharapkan dengan pengembangan media
interaktif ini pembelajaran lebih menarik dan anak lebih aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran karena game memuat tantangan yang membuat siswa tidak akan pernah bosan
bermain. Analisis kebutuhan juga digunakan untuk menggali kebutuhan guru akan media
pembelajaran. Guru berharap meskipun media interaktif ini merupakan permainan edukasi,
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tetapi permainan tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar siswa senang
menggunakannya. Penggunaan atau pengoperasian media interaktif ini juga harus mudah,
tahap-tahapnya harus jelas seperti apa agar anak dapat dengan mudah memahami dan
mengoperasikan media interaktif tersebut. Selain itu, media interaktif berupa game sangat
dibutuhkan, karena media yang digunakan di sekolah saat ini hanya berupa poster mengenai
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
B. DESAIN
Game “BATAR (Petualangan di Labirin Bangun Datar)” didesain sesuai dengan
karakteristik anak kelas III SD. Game ini menyajikan petualangan dalam sebuah labirin dengan
karakter robot bernama BATAR. Dalam permainan, BATAR masuk ke dalam labirin dan dia
harus mencari jalan keluar dari labirin tersebut. BATAR harus menjawab pertanyaan yang
muncul terkait bangun datar dalam labirin tersebut. Desain game BATAR yang akan
dikembangkan dibuat dalam bentuk storyboard. Desain game dalam bentuk storyboard yang
sudah peneliti buat, dikirimkan kepada 3 orang ahli yaitu ahli materi dan bahasa, serta ahli
media untuk dimintakan masukan pada tahap desain.
Ahli materi dan bahasa dalam tahap ini adalah bapak Antonius Suparno, S.Pd yang
merupakan guru SD Budi Mulia Bogor yang telah mengajar selama 35 tahun. Menurut beliau,
game yang disajikan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu
mengenai bahasa yang digunakan dalam game harus mudah dimengerti oleh siswa, ukuran font
tulisan jangan terlalu kecil, dan pertanyaan harus mencakup semua bangun datar yang
diajarkan. Sedangkan masukan dari ahli media meliputi beberapa hal terkait dengan media yang
dikembangkan. Ahli media yang memberi masukan adalah bapak Andreas Dion Septiaji, beliau
merupakan guru komputer dan senang bermain berbagai macam game. Menurut ahli media,
tampilan menu yang disajikan sudah baik, akan tetapi harus diperhatikan antara warna font dan
warna background. Tantangan dalam game masih harus dikembangkan dengan menyediakan
musuh atau halangan agar bisa keluar dari labirin. Pada musik latar, usahakan menggunakan
musik yang ceria sesuai karakteristik anak. Masukan terakhir dari ahli media adalah mengenai
warna pada game, dimana peneliti diminta waspada, karena kombinasi warna terang bisa
mengganggu anak yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap warna (gangguan sensitivitas
warna).
C. PENGEMBANGAN
Selanjutnya peneliti mulai membuat game berdasarkan storyboard yang sudah direvisi.
Peneliti menggunakan aplikasi Scratch dalam proses pembuatan game BATAR. Scratch adalah
bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan menyenangkan yang di buat oleh MIT
MEDIA LAB dari Massachusetts Institute of Technology yang di rancang untuk pembelajaran
anak umur 8 sampai 16 tahun. Ada banyak tahapan dalam pembuatan game BATAR yang
dilakukan peneliti.
1. Pembuatan background/latar untuk layar utama. Pada layar utama terdapat judul game serta
menu untuk belajar dan bermain.
2. Pembuatan game pertama (level 1).
Pada game pertama dimasukkan elemen-elemen seperti karakter BATAR, area pertanyaan
yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah, tantangan berupa bom, papan skor, dan ikon
nyawa/kesempatan bermain yang digambarkan dengan gambar bentuk hati. Pada game pertama
juga dibuat 5 buah pertanyaan mengenai bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga,
tarpesium, dan jajar genjang), pilihan jawaban, dan respon yang akan muncul setelah menjawab
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pertanyaan. Pada level 1 juga dibuat skor/perolehan nilai. Pada tahap ini, peneliti melakukan
proses coding baik untuk setiap halaman pertanyaan maupun untuk halaman skor.
3. Pembuatan game kedua (level 2).
Pada game kedua dimasukkan elemen-elemen seperti karakter BATAR, 10 buah bangun datar
(persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan jajar genjang), tantangan berupa bom dan
monster, dan ikon nyawa/kesempatan bermain yang digambarkan dengan gambar bentuk hati.
4. Pembuatan Credit Tittle
Pada bagian credit tittle diinput nama-nama yang terlibat dalam proses pengembangan game
BATAR.
5. Pembuatan Menu Belajar
Pada menu belajar, dimasukkan materi bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga,
trapesium, dan jajar genjang). Pada tahap ini, juga dimasukkan materi-materi mengenai bangun
datar dan sifat-sifatnya.
6. Pembuatan dialog dan petunjuk game
Selanjutnya pembuatan game dilakukan dengan pembuatan dialog dan petunjuk game untuk
memudahkan pengguna.
7. Pembuatan tampilan permainan berakhir (game over)
Pada bagian ini dibuat desain yang akan ditampilkan jika permainan berakhir/game over.
8. Pembuatan musik latar dan efek.
Tahap akhir pembuatan game yaitu memasukkan unsur musik, efek dan suara robot ke dalam
game.
Game yang telah selesai dibuat selanjutnya di konsultasi kepada 3 orang ahli yaitu ahli
materi, ahli bahasa, dan ahli media untuk mendapatkan saran serta masukan agar game yang
dikembangkan menjadi lebih baik dan layak digunakan atau dimainkan. Ahli materi adalah
bapak Antonius Suparno, S.Pd yang merupakan guru SD Budi Mulia Bogor. Menurut beliau
materi dalam game sudah sesuai dan lengkap yaitu mengenai bangun datar juga sifat-sifatnya.
Gambar bangun datar yang ditampilkan dalam game juga sudah tepat. Tidak ada saran atau
masukan yang peneliti terima dari ahli materi, sehingga peneliti tidak melakukan perbaikan
pada materi game. Sedangkan ahli bahasa yang dilibatkan dalam proses pengembangan ini
adalah Bapak Adinto Fajar yang merupakan seorang editor buku di Gramedia Widiasarana
Indonesia. Menurut Bapak Adinto, bahasa yang digunakan dalam game adalah Bahasa
Indonesia yang formal, dan sesuai dengan kategori permainannya yang bersifat edukatif. Selain
itu bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan dengan audiens yang dituju. Penulisan huruf
pada game sudah tepat. Kalimat petunjuk yang disampaikan dalam game juga sudah jelas.
Meski demikian, bapak Adinto juga memberikan saran atau masukan seperti yang ditunjukkan
tabel berikut.
Tabel 2. Saran dan Masukan dari Ahli Bahasa
No.
Saran atau Masukan
Tindak Lanjut
1. “Ayo mengenal” seharusnya “Ayo, mengenal”.
Sudah dilakukan
2. “Berpetualang” seharusnya “bertualang”.
Sudah dilakukan
3. “Awas ada monster” seharusnya “Awas, ada monster”.
Sudah dilakukan
4. “Jawabanmu salah!” bisa diganti “Wah, jawabanmu masih
Sudah dilakukan
belum tepat.”
5. “Jawab semua pertanyaan agar bisa keluar dari labirin”
Sudah dilakukan
seharusnya “Jawab semua pertanyaan agar bisa keluar dari
labirin!”.
6. “Hindari bomnya ya!” seharusnya “Hindari bomnya, ya!”.
Sudah dilakukan
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7.
8.

“Hore... kamu berhasil!” seharusnya “Horeee, kamu berhasil!”.
“Awas ada monster!” seharusnya “Awas, ada monster!”.

Sudah dilakukan
Sudah dilakukan

Ahli bahasa juga memberikan beberapa pertimbangan agar petunjuk pada game menjadi
lebih luwes diantaranya:
a) “Hindari bomnya ya!” terdengar kurang menarik. Perintah ini bisa diganti dengan bahasa
yang lebih menyenangkan, misalnya: “Eits, tapi awas, jangan sampai terkena bom, ya!”
b) “Jawabanmu salah” terdengar fatal untuk seorang anak yang sedang belajar. Lebih baik
diganti dengan kalimat yang lebih simpatik dan menyemangati, misalnya: “Wah, jawabanmu
masih belum tepat”.
Selanjutnya game juga dimintakan evaluasi kepada ahli media yaitu Bapak Julius Victor
Manuel Bata, S.Kom., M.T. yang merupakan dosen Media Interaktif di Universitas Atma Jaya.
Beberapa aspek yang dinilai oleh ahli media diantaranya adalah mengenai gameplay, gambar,
dan audio/suara. Menurut beliau gameplay sudah cukup baik. Unsur tantangan cukup
berimbang, dimana meskipun bom selalu bergerak akan tetapi masih memungkinkan untuk
pengguna melewati bom dan mencari jalan. Gambar dalam game juga sudah baik dan sesuai
dengan cerita. Aspek audio/suara sudah baik, seperti ketika muncul pertanyaan, suara ketika
kena bom, semuanya sudah baik. Musik latar juga baik. Selain itu, ahli media juga memberikan
saran untuk meningkatkan pengalaman bermain dari pengguna. Berikut saran-saran yang
diberikan oleh ahli media.
Tabel 3. Saran dan Masukan dari Ahli Media

No.
1.

Saran atau Masukan
Pada menu “Belajar”, dapat dilengkapi dengan suara
penjelasan mengenai materi.

Tindak Lanjut
Sudah dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi dari para ahli, tindak lanjut yang peneliti lakukan berdasarkan
saran dari ahli media yaitu memasukkan suara pada menu “Belajar”. Suara yang digunakan
adalah suara asli (bukan suara robot) sesuai saran yang diberikan. Catatan tambahan yang
diberikan oleh ahli media adalah lebih ke soal teknis, ketika menjawab salah, masih bisa
menukar jawaban yang benar. Hasilnya adalah nyawa berkurang karena menjawab salah, tapi
sekaligus poin bertambah karena langsung klik jawaban yang benar (kemungkinan pemain bisa
curang dalam bermain, yaitu saat menjawab pertanyaan pada game pertama/level 1, pemain
bisa memilih jawaban lebih dari satu kali jika mouse digerakkan dengan cepat). Mengenai hal
tersebut, peneliti tidak melakukan penyesuaian atau perbaikan, dikarenakan untuk durasi ketika
pertanyaan muncul hingga pemain menjawab/memilih jawaban tidak dapat diatur.
Setelah game direview oleh 3 orang ahli, peneliti memperbaiki game sesuai saran dan
komentar para ahli. Adapun hasil akhir dari pengembangan game BaTar adalah sebagai berikut:

194

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

1) Tampilan Halaman Awal game BaTar
Pada halaman ini

Gambar 1. Tampilan Menu Utama
2) Tampilan Menu Belajar

Gambar 2. Tampilan menu Belajar
3) Tampilan perkenalan dan petunjuk game pertama (level 1)

Gambar 3a. Tampilan Pemilihan Karakter dan Perkenalan BATAR

Gambar 3b. Tampilan petunjuk game pertama (level 1)
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4) Tampilan Game Pertama (level 1)

Gambar 4a. Tampilan Game Pertama (Level 1)

Gambar 4b. Tampilan pilihan jawaban dan skor pada Game Pertama (Level 1)

Gambar 4c. Tampilan permainan berakhir (game over) jika pemain tidak dapat menyelesaikan
petualangan pada level 1/level 2
5) Tampilan petunjuk game kedua (level 2)

Gambar 5. Tampilan petunjuk game kedua (level 2)
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6) Tampilan Game Kedua (Level 2)

Gambar 6. Tampilan Game Kedua (Level 2)
7) Tampilan akhir game BaTar

Gambar 17 Tampilan akhir Game BaTar
4. EVALUASI
Evaluasi dilakukan di setiap tahapan pengembangan. Evaluasi dilakukan dengan ahli
materi, ahli bahasa, dan ahli media. Berdasarkan hasil evaluasi dari para ahli diperoleh game
BATAR yang siap untuk diujicoba sebagai evaluasi terakhir. Evaluasi terakhir dilakukan
dengan memberikan game BATAR kepada guru yaitu kepada Elsa Suset Lasmaria, S.Pd dan
Chris Bintang Juliana, S.Pd. Menurut kedua guru tersebut, game BATAR menarik untuk
dimainkan siswa dan cukup dapat membantu siswa dalam mengevaluasi pemahamannya
mengenai materi bangun datar. Evaluasi tidak dapat dilakukan dengan siswa karena
keterbatasan waktu. Hal ini menjadi kelemahan dari penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, tujuan penelitian ini sudah tercapai yaitu menghasilkan
game BATAR sebagai media pembelajaran matematika dengan materi Bangun Datar di kelas
III SD. Pengembangan game sudah sesuai dengan kriteria media berbasis komputer yang baik,
yaitu sesuai dengan kompetensi dasar serta indikator yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai
dengan kriteria media berbasis komputer yang baik menurut Gundari dalam Purnanindya
(2011), yaitu kesesuaian dengan tujuan yang meliputi kompetensi dasar dan indikator yang
telah ditetapkan. Materi dalam game juga sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan yaitu
Bangun Datar, sehingga dapat mendukung pemahaman siswa pada materi Bangun Datar
tersebut. Game BATAR juga dapat dimainkan/digunakan kapan saja dan dimana saja oleh
siswa sehingga dapat menumbuhkan kemandirian siswa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat peneliti tuliskan berdasarkan proses pengembangan game yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut.
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1. Game BATAR dikembangkan melalui proses pengembangan model ADDIE yang terdiri dari
5 tahapan pengembangan yaitu Tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan
evaluasi meskipun belum secara sempurna dilakukan di tahap implementasi dan evaluasi. Pada
tahap implementasi, tahap pengembangan game hanya dalam bentuk ujicoba satu-satu dengan
guru. Sedangkan pada tahap evaluasi, hanya dapat dilakukan evaluasi formatif saja.
2. Game BATAR sudah dinyatakan baik oleh 3 orang ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli
media, sehingga game Batar dianggap sudah dapat digunakan dengan baik.
3. Game BATAR dapat dimainkan pada aplikasi Scratch menggunakan komputer atau laptop
sebagai media pembelajaran khususnya dalam pembelajaran mandiri.
Oleh karena itu disarankan bagi guru-guru kelas III, sebaiknya menggunakan media
interaktif game BATAR ini sebagai media pembelajaran matematika dengan materi Bangun
Datar di kelas III SD.
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ABSTRAK

Pada proses pengolahan kopi, kulit kopi menjadi limbah terbesar. Kulit kopi mengandung senyawa penting yang
potensial untuk dikembangkan menjadi pakan ternak. Pakan ternak yang paling banyak diminati berupa pelet.
Dalam proses produksi pembuatan pelet diawali dengan melakukan sortasi buah kopi, kemudian kopi hasil sortasi
dikupas. Kulit kopi kemudian diolah menjadi dedak melalui proses pengecilan ukuran partikel. Penggunaan bahan
pengikat menjadi indikator utama terkait dengan karakteristik fisik pelet yang baik. Salah satu bahan pengikat
adalah pati singkong. Pati singkong ditambahkan ke dalam kulit kopi dengan berbagai konsentrasi (1:5; 1:10 dan
1:15). Produk pelet dari masing-masing formula kemudian dilakukan pengamatan karakteristik fisik meliputi
bentuk dan ukuran pelet, kadar air, kekerasan serta kerapuhan pelet. Berdasarkan pengujian, peningkatan jumlah
pati singkong akan memberikan kadar air, kekerasan dan kerapuhan pelet yang berbeda signifikan namun
penambahan ini tidak menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pelet.
Kata kunci: pelet, kulit kopi, pati singkong, karakteristik fisik.
ABSTRACT
In the coffee processing, the coffee husk becomes the biggest waste product. Coffee husk contains an important
compounds that potential to be developed into an animal feed. The most popular animal feed is in pellets form. In
the production process of making pellets, it begins with sorting the coffee cherries, then peeled the sorted coffee.
The coffee skin is then processed into bran by reducing the particle size. The use of a binder is the main indicator
related to the good physical interaction of pellets. Cassava starch is added to the coffee husk at various
concentrations (1: 5; 1:10 and 1:15). The pellet product from each formula was observed for physical
characteristics including the shape and size of the pellets, moisture content, hardness and friability test. Based on
the test, the increased of cassava starch will give significantly different in moisture content, hardness and friability
of the pellets but it does not cause changes in the shape and size of the pellets.
Keywords: pellets, coffee husk, cassava starch, physical characteristics.

1.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah
Brazil, Vietnam, dan Kolombia (ICO 2017). Kopi merupakan salah satu hasil komoditas
perkebunan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya
seperti kakao dan teh. Selain berperan penting sebagai sumber devisa negara, kopi juga
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merupakan sumber penghasilan bagi satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo
2012). Penghasil kopi di Indonesia salah satunya adalah Bali. Kopi Bali memiliki keunggulan
spesifik lokasi dan strategis. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bali menetapkan industri kopi
sebagai industri agro unggulan daerah. Hal ini memicu geliat petani kopi agar mampu
menghasilkan produk yang bermutu dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Dari serangkaian proses pengolahan kopi, hal pertama yang dilakukan setelah pemetikan
kopi adalah pengupasan kulit kopi. Pada proses ini, digunakan alat yang disebut dengan pulper.
Alat ini akan mampu mengupas kulit kopi sehingga dihasilkan kopi yang telah bersih terkupas.
Dalam 100 gram biji kopi yang dimasukkan ke dalam pulper, dihasilkan ±35 gram kulit kopi.
Kulit kopi ini belum banyak dimanfaatkan dan hanya menjadi waste product. Mengingat
limbah hasil sampingan dari kulit kopi cukup besar, maka jika tidak diolah dengan baik akan
menghasilkan pencemaran lingkungan. Limbah tanaman kopi memiliki potensi untuk
dimanfaatkan sebagai bahan pakan penguat (konsentrat) bagi ternak (Lodra, 2013).
Kulit kopi memiliki kandungan nutrisi dan senyawa yang potensial untuk dapat diubah
menjadi produk bernilai tambah(Widyotomo, 2013). Berdasarkan penelitian, kandungan dalam
kulit kopi meliputi protein kasar 10,4%; lemak kasar 2,13%; serat kasar 17,2% (termasuk
lignin); abu 7,34%; kalsium 0,48%; posfor 0,04%; energi metabolis 14,34 MJ/kg. Adanya
kandungan tersebut menyebabkan kulit kopi berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk
lainnya, salah satu contohnya adalah pakan ternak. Namun, kelemahan dari penggunaan kulit
kopi segar adalah kandungan air yang masih tinggi. Kulit kopi masih memiliki kadar air yang
tinggi, yaitu 75-80% (Simanihuruk et al., 2010) Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk
sehingga setelah melalui proses pengupasan kulit kopi harus segera dikeringkan.
Pakan (feed) merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya(Retnani, 2011). Jika ditinjau dari sumber bahan bakunya, pakan dibagi
menjadi 2 yaitu pakan nabati dan pakan hewani. Pemanfaatan kulit kopi sebagai pakan dapat
dikategorikan sebagai pakan nabati. Pakan yang beredar di pasaran umumnya berbentuk butiran
halus (tepung/mash), butiran kasar (pecah/crumble) dan berbentuk pelet. Pakan berbentuk pelet
lebih disenangi oleh peternak karena kemudahan dari segi handling pakan, lebih tahan terhadap
kerusakan selama penyimpanan dan bentuknya yang seragam menyebabkan ternak tidak akan
diberikan kesempatan untuk memilih makanan sehingga keseluruhan pakan dapat habis
dikonsumsi. Pada proses produksinya, karakteristik fisik pelet harus diperhatikan. Tingkat
kekerasan pelet akan berdampak pada stabilitas produk pakan.
Amilum singkong pregelatin atau pati singkong merupakan eksipien yang memungkinkan
untuk digunakan dalam pembuatan pelet. Disamping memiliki sifat pengikat dan penghancur,
amilum ini juga mampu larut dalam air sehingga memudahkan pembuatan massa basah sebagai
langkah awal pembuatan pelet(Kurniawan, 2013). Amilum singkong pregelatin yang
berasal dari amilum singkong alami dan amilum singkong yang memiliki brand name memiliki
sifat fisik yang sama (Prasetia, 2016) dengan dengan rasio amilum : air 1:1 dan
suhu 500 dijadikan sebagai bahan pengikat
dan
bahan
penghancur
sekaligus
dalam
formulasi
tablet secara
optimal
untuk menghemat waktu dan biaya
pembuatan tablet (Sari, 2012).
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan proses pembuatan pelet dari limbah kulit
kopi dengan menggunakan pati singkong sebagai bahan pengikat pada perbandingan 1:5; 1:10
dan 1:15. Pelet yang dihasilkan kemudian dilakukan pengamatan karakteristik fisik meliputi
bentuk dan ukuran pelet, kadar air, kekerasan serta kerapuhan pelet.
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2. METODE PENELITIAN
D alam proses pemanfaatan limbah kulit kopi untuk pembuatan pakan tambahan bagi ternak
berbentuk pelet diawali dengan melakukan sortasi buah kopi, kemudian kopi hasil sortasi
dikupas. Kulit kopi kemudian diolah menjadi dedak melalui proses pengecilan ukuran partikel.
Penggunaan bahan pengikat menjadi indikator utama terkait dengan karakteristik fisik pelet
yang baik, yang dalam hal ini menggunakan pati singkong
A. Sortasi buah kopi
Buah kopi yang telah dipanen kemudian dilakukan proses sortasi yaitu dengan melakukan
pemisahan buah dari kotoran, buah berpenyakit dan buah cacat. Buah yang berwarna merah
dipisahkan dari buah yang kuning atau hijau. Pemisahan buah yang mulus dan berwarna
merah (buah superior) dengan buah inferior berguna untuk membedakan kualitas biji kopi
yang dihasilkan.
B. Pengupasan kulit buah
Buah kopi yang telah disrotasi kemudian dikupas dengan menggunakan mesin pulper.
Selama pengupasan, dilakukan pengaliran air secara terus menerus kedalam mesin. Kulit
kopi hasil pengupasan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pelet.
C. Pembuatan pelet kulit kopi
Kulit kopi kemudian diolah menjadi dedak melalui proses pengecilan ukuran partikel. Pada
pembuatan pelet, digunakan bahan pengikat yaitu pati singkong. Hal ini karena pati
singkong sangat mudah diperoleh dan harganya murah. Penambahan pati singkong ke
dalam kulit kopi dilakukan bervariasi. Perbandingan kulit kopi dengan pati singkong yaitu
1:5; 1:10 dan 1:15.
Tabel 2. Komposisi kulit kopi dengan pati singkong dalam pakan pelet kulit kopi
pada berbagai formula

Formula

Kulit kopi

Pati Singkong

F1

1

5

F2

1

10

F3

1

15

Pelet diproduksi dengan metode sferonisasi. Kulit kopi dan amilum singkong pada
berbagai perbandingan, dicampur hingga terbentuk massa homogen. Campuran ini
kemudian diayak pada ayakan no. 20 hingga terbentuk ekstrudat kering. Ekstrudat tersebut
kemudian disferonisasi dengan kecepatan 400 rpm selama 10 menit. Pelet yang dihasilkan
kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 50ºC selama 30 menit.
D. Evaluasi pelet kulit kopi
Pelet hasil sferonisasi kemudian dilakukan evaluasi terkait karakteristik fisik meliputi
bentuk dan ukuran pelet, kadar air, kekerasan serta kerapuhan pelet.
a. Bentuk dan ukuran pelet
Pengamatan dilakukan secara visual terhadap bentuk dan ukuran pelet yang dihasilkan.
Bentuk pelet yang seragam akan berdampak pada saat pemberian pakan tersebut.
Ternak tidak akan memilikikesempatan untuk memilih pakan sehingga seluruh bagian
pakan yang diberikan akan habis dimakan oleh ternak tersebut.
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b. Kadar air
Stabilitas pakan selama penyimpanan akan terkait dengan kandungan air dalam sediaan.
Pelet yang memiliki kadar air tinggi akan menyebabkan stabilitas sediaan berkurang,
pelet menjadi mudah ditumbuhi jamur sehingga cepat rusak selama penyimpanan.
Pengujian kadar air dilakukan menggunakan alat moisture balance.
c. Kekerasan pelet
Pengujian kekerasan pakan dalam bentuk pelet menggunakan alat hardness tester.
d. Kerapuhan pelet
Pelet harus tahan terhadap guncangan selama pengemasan. Oleh sebab itu, pengujian
kerapuhan pelet harus dilakuka. Kerapuhan diuji dengan menggunakan alat friability
tester.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan biji kopi atau sortasi merupakan proses awal yang paling berperan. Kualitas kopi
yang dihasilkan akan bergantung pada proses ini. Selain itu, kandungan pada kulit kopi juga
akan berdampak jika sortasi ini tidak berlangsung secara optimal. Pada Gambar 1
menggambarkan proses sortasi kopi hasil panen yang dilakukan oleh pekerja pada Kopi Dadong
yang merupakan mitra binaan Program PPPUD.

Gambar 11. Proses sortasi kopi hasil panen
Sumber : Penulis, 2020

Kulit kopi hasil proses pengupasan dengan menggunakan alat pulper pada Gambar 2,
kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dilakukan proses pengeringan seperti pada Gambar 3.

Gambar 12. Kulit kopi hasil proses pengupasan dengan menggunakan alat pulper
Sumber : Penulis, 2020
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Gambar 13. Proses Pengeringan
Sumber : Penulis, 2020

Kulit kopi yang telah dikeringkan ini kemudian dihaluskan melalui mesin pembubuk seperti
pada Gambar 4, hingga berbentuk dedak seperti pada Gambar 5.

Gambar 14. Proses pembubukan/penghalusan kulit kopi
Sumber : Penulis, 2020

Gambar 15. Bubuk kulit kopi
Sumber : Penulis, 2020

Produk inilah yang kemudian dicampurkan dengan pati singkong pada berbagai perbandingan
sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.
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Pembuatan pelet dilakukan dengan metode sferonisasi dimana pembentukan pelet diawali
dengan proses penyatuan partikel penyusunnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan bahan pengikat.
Salah satu bahan pengikat adalah pati singkong. Pati singkong mengandung amilosa dan
amilopektin. Untuk meningkatkan daya rekatnya, pati singkong didispersikan ke dalam air.
Setelah itu ditambahkan dengan dedak kulit kopi. Campuran tersebut kemudian diayak pada
ayakan no. 20 hingga terbentuk ekstrudat kering. Ekstrudat tersebut kemudian disferonisasi
dengan kecepatan 400 rpm selama 10 menit hingga dihasilkan pelet. Pelet kemudian
dikeringkan dalam oven dengan suhu 50ºC selama 30 menit.
Pelet pada berbagai formula kemudian dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi dapat diamati
pada tabel 2.
Tabel 3. Hasil evaluasi pakan pelet kulit kopi pada berbagai formula
Parameter karakteristik
fisik pelet

Formula

Bentuk dan

Berbentuk silinder, Berbentuk silinder, Berbentuk silinder,
ukuran 8,30±0,35
ukuran 8,42±0,12
ukuran 8,62±0,26

ukuran pelet (mm)

F1

F2

F3

Kadar air (%) 1-5

4,15±0,01

4,40±0,20

4,78±0,05

Kekerasan pelet (kg) 4-8

4,32±0,20

5,51±0,05

6,20±0,12

Kerapuhan pelet (%) >1

0,80±0,04

0,72±0,01

0,58±0,02

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa peningkatan jumlah pati singkong yang ditambahkan
dalam formulasi pakan pelet kulit kopi tidak menyebabkan perubahan bentuk pelet yang
dihasilkan. Hal ini karena dalam proses sferonisasi, cetakan pelet yang digunakan adalah sama
sehingga bentuk dan ukuran pelet yang dihasilkan pun tetap sama. Pati singkong tidak
menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pelet yang dihasilkan.
Pada pengujian kadar air, tampak bahwa terjadi tren peningkatan kadar air seiring dengan
penambahan pati singkong yang digunakan. Pati singkong didispersikan terlebih dahulu ke
dalam air guna meningkatkan kemampuan sebagai pengikat. Jumlah pati yang berbeda
menyebabkan jumlah air yang digunakan untuk mendispersikan pun menjadi berbeda. Hal ini
berdampak pada kadar air dari pelet yang dihasilkan. Namun, kadar air yang diperoleh untuk
setiap formula masih memenuhi persyaratan stabilitas kadar air untuk sediaan pelet yaitu 1-5
%. Kadar air yang tinggi akan menyebabkan sediaan menjadi mudah ditumbuhi jamur selama
proses penyimpanan sehingga stabilitas sediaan menjadi berkurang.
Peningkatan jumlah pati singkong dalam formula pelet berdampak signifikan pada
karakteristik kekerasan dan kerapuhan pelet. Semakin meningkat jumlah pati yang digunakan,
semakin keras pelet yang dihasilkan dan semakin berkurang tingkat kerapuhannya. Hal ini
sesuai dengan mekanisme kerja dari pati singkong. Pati singkong mengandung sekitar 17-21%
amilosa dan sekitar 75-85% amilopektin. Amilosa memiliki sifat lebih mudah larut dalam air
jika dibandingkan dengan amilopektin. Oleh sebab itu, adanya kandungan amilosa dan
amilopektin pada pati menyebabkan pati mampu berfungsi sebagai peningkat daya rekat
sekaligus menjaga kerapuhan sediaan yang dihasilkan.
Ditinjau dari karakteristik kekerasan, pelet yang dihasilkan memiliki kekerasan yang masih
berada pada rentang persyaratan kekerasan pelet yang baik yaitu 4-8 kg. Pelet yang terlalu keras
dapat menyebabkan waktu hancur pelet dalam tubuh menjadi lama. Hal ini akan berdampak
pada kelarutan sediaan dalam tubuh sehingga pelet menjadi tidak mudah terlarut di usus.
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Kerapuhan pelet untuk ketiga formula dengan berbagai perbandingan jumlah pati singkong
yang digunakan masih berada di rentang kerapuhan yang dipersyaratkan yaitu kurang dari 1%.
Kerapuhan ini berkaitan dengan kekuatan mekanik pelet pada saat pengemasan dan
pengangkutan. Pelet yang terlalu rapuh dapat menyebabkan sediaan menjadi berubah bentuk
dari bentuk pelet menjadi serbuk. Gambar 6 adalah pembuatan pelet dengan mitra binaan
program PPPUD, Kopi Dadong.

Gambar 16. Pembuatan pellet
Sumber : Penulis, 2020

4.

SIMPULAN
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kulit kopi yang dikombinasikan dengan
pati singkong dapat menghasilkan produk pelet untuk pakan ternak. Peningkatan jumlah pati
singkong akan memberikan karakteristik fisik berupa kadar air, kekerasan dan kerapuhan pelet
yang berbeda signifikan namun penambahan ini tidak menyebabkan perubahan bentuk dan
ukuran pelet yang dihasilkan. Formula 2 menjadi formula terpilih yang dapat dikembangkan
selanjutnya menjadi formula pakan ternak berbentuk pelet dari kulit kopi yang dapat
ditambahkan nutrisi bahan lainnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Atas suksesnya pelaksanaan program PPPUD Kopi Arabika Kintamani Tahun II (Tahun
2020), maka kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1)
DRPM Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi yang telah membiayai kegiatan Pengabdian, 2) P3M PNB atas bimbingan
dan arahan yang telah diberikan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian, 3) Ibu I
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Dewa Ayu Putri Asih Banjar yang merupakan mitra binaan atas kerjasama dan dukungan demi
suksesnya kegiatan pengabdian, 4) Seluruh rekan-rekan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan
pengabdian ini
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KARAKTERISASI “POLY AROMATIC HYDROCARBON” (PAH)
PARTIKULAT YANG DIPANCARKAN GAS BUANG KENDARAAN
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ABSTRAK

Kendaraan bermotor adalah sumber signifikan emisi polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH). Pemahaman yang
lebih baik tentang hubungan antara komposisi bahan bakar dan emisi PAH diperlukan untuk menentukan apakah
reformulasi bahan bakar adalah pendekatan yang layak untuk mengurangi emisi PAH. Kandungan Poly Aromatic
Hydrocarbon yang terdapat dalam bahan bakar dengan konsentrasi terbesar jenis fenantren, antrasene, fluoranten,
fluoren, Pyrene,begitu juga partikulat yang terbentuk yang dikarenakan terjadinya pembakaran yang tidak
sempurna terbentuknya selama proses pembakaran kemudian dipancarkan oleh knalpot kendaraan bermotor.
Optimalisasi teknik penyerapan Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) menuju kampus go green, dimulai dari
karakterisasi PAH yang dipancarkan gas buang kendaraan bermotor yang digunakan oleh mahasiswa yang
melintasi di area kampus. Mobil bensin mengeluarkan 50% lebih banyak menghasilkan polusi CO2 dari pada
mobil diesel. Selain itu, mobil bensin mengeluarkan polusi gas CO dan PAH serta lima kali lebih banyak dari
pada mobil diesel. PAH yang dikeluarkan gas buang kendaraan bermotor sebesar 98% merupakan PAH jenis gas
yang mempunyai dua atau tiga cincin aromatic, yaitu jenis Naphthalene, acenaphthylene, dan acenaphthene.
Sementara fluoranthene memiliki 4 cicin aromatic (W60%) dan pyrene 5 cincicn aromatic(W17%).( Chengb,d,
Judith C, 2009).
Kata Kunci: PAH, Gas Buang, Kampus Go Green
ABSTRACT
Motor vehicles are a significant source of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) emissions. A better
understanding of the relationship between fuel composition and PAH emissions is needed to determine whether
fuel reformulation is a viable approach to reducing PAH emissions. The content of Poly Aromatic Hydrocarbon
is contained in the fuel with the largest concentration of types of phenanthrene, anthracene, fluorantene, fluorene,
pyrene, as well as particulates that are formed due to incomplete combustion which is formed during the
combustion process and then emitted by motor vehicle exhaust. Optimization of the technique of absorption of
Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) towards the campus to go green, starting from the characterization of PAH
emitted by motorized vehicle exhaust gases used by students crossing the campus area. Gasoline cars emit 50%
more CO2 pollution than diesel cars. In addition, gasoline cars emit five times more CO and PAH pollution than
diesel cars. 98% of the PAH released by motorized vehicle exhaust is a type of gas that has two or three aromatic
rings, namely Naphthalene, acenaphthylene, and acenaphthene. Meanwhile, fluoranthene has 4 aromatic rings
(W60%) and pyrene 5 aromatic rings (W17%) (Chengb, d, Judith C, 2009).
Keywords: PAH, Exhaust Gas, Go Green Campus

1.

PENDAHULUAN
Pembakaran bahan bakar pada mesin, muncul selain uap air dan karbon dioksida juga
terdapat bahan beracun atau polutan. Bahkan dengan penyetelan mesin yang tepat, tetap terdapat
campuran yang tidak terbakar dengan sempurna, sehingga terdapat polutan yang terkandung
dalam gas buang.. Pada beban dan putaran menengah mesin terdapat bagian polutan di knalpot
sekitar 1% dari jumlah total gas buang. Polutan tersebut adalah : 1. Karbon Monoksida (CO),
Hidrokarbon Tidak Terbakar (HC), Nitrogen Oksida (Nox), 4. SenyawaTimbal (Pb). PAH dua
hingga empat cincin selalu dominan. Naphthalene, dengan faktor emisi hingga 925 μg km − 1,
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selalu merupakan PAH yang paling melimpah. Risiko kanker relatif yang terkait dengan
naftalena diperkirakan hingga beberapa kali lipat lebih tinggi daripada spesies kimia yang
ditemukan pada fase PM. Faktor emisi PAH tertinggi terdaftar untuk kendaraan bertenaga diesel.
Kondisi kendaraan dapat memberikan pengaruh yang menentukan pada elemen dan emisi PAH.
Bahan bakar sudah memiliki tingkat polusi yang lebih rendah, namun jumlah polutan
tetap tinggi seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan. Terdapat dua zat kimia utama dari
gas buang yang bersifat karsinogenik yaitu: 1. Benzena merupakan senyawa aromatik sebagai
campuran dasar pada bahan bakar, dan ikut dikeluarkan bersamaan dengan gas buang dari
kendaraan. 2. Timbal merupakan logam yang mudah dibentuk sehingga dapat dihasilkan dari
gas buang kendaraan. Logam timbal dapat mengendap dan terakumulasi di berbagai permukaan,
bahkan di dalam tubuh makhluk hidup, tumbuhan, dan air.
Untuk mengatasi permasahan polusi udara di area kampus dan untuk mendukung serta
mewujudkan keinginan rector dalam pencanangan UPNVJ Go Green dan No Plastic di
lingkungan UPNVJ, maka pengusul akan melakukan penelitian berjudul: “Karakterisasi Poly
Aromatic Hydrocarbon (Pah) Partikulat Yang Dipancarkan Gas Buang Kendaraan Bermotor”.
Urgensi dari penelitian ini antara lain a. Meningkatkan kualitas udara di area kampus yang
terbebas dari polusi, baik yang bersifat Asam Gas (asam klorida, asam sulfat, hidrogen sulfida,
dan banyak lainnya), Gas Anorganik (Sulfur Oksida, Nitrogen Oksida, Amonia, dll.), Gas
Organik (Etilen, Benzena, Etanol, dan banyak senyawa organik yang mudah menguap lainnya
[VOC] atau polutan udara berbahaya Poly Aromatic Hydrocarbon b. Menurunkan beban
pencemaran melalui penyerapan dengan adsorben khususnya polutan PAH.
2. EMISI GAS BUANG KENDARAAN KERMOTOR Pada
beban
dan
putaran
menengah mesin terdapat bagian polutan di knalpot sekitar 1% dari jumlah total gas buang
(Gambar 1). Polutan tersebut adalah : 1. Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon Tidak Terbakar
(HC), Nitrogen Oksida (Nox), 4. SenyawaTimbal (Pb). Banyak polutan, baik yang alami
maupun sintetis, bersifat gas dan membutuhkan teknologi khusus untuk menghilangkan polutan
dari knalpot atau aliran gas proses secara efektif. Polutan industri gas dapat mencakup:
a. Asam Gas (asam klorida, asam sulfat, hidrogen sulfida, dan banyak lainnya)
b. Gas Anorganik (Sulfur Oksida, Nitrogen Oksida, Amonia, dll.)
c. Gas Organik (Etilen, Benzena, Etanol,
dan banyak senyawa organik yang mudah menguap lainnya [VOC] atau polutan udara
berbahaya [HAPs]) Emisi unsur dalam siklus perkotaan lebih tinggi daripada yang ditemukan
untuk mengemudi di jalan, menjadi tiga atau empat kali lebih tinggi, untuk kendaraan bensin,
dan dua atau tiga kali, untuk kendaraan diesel. Perbedaan antara siklus terutama disebabkan
oleh emisi tinggi untuk siklus perkotaan dengan start-up panas. Sebagaimana terdaftar untuk
unsur-unsur, sebagian besar emisi PAH untuk kendaraan ≥Euro 4 juga di bawah batas deteksi.
Terlepas dari model kendaraan atau siklus mengemudi, PAH dua hingga empat cincin selalu
dominan. Naphthalene, dengan faktor emisi hingga 925 μg/Km, selalu merupakan PAH yang
paling melimpah. Risiko kanker relatif yang terkait dengan naftalena diperkirakan hingga
beberapa kali lipat lebih tinggi daripada spesies kimia yang ditemukan pada fase PM. Faktor
emisi PAH tertinggi terdaftar untuk kendaraan bertenaga diesel. Kondisi kendaraan dapat
memberikan pengaruh yang menentukan pada elemen dan emisi PAH.
3. POLY AROMATIC HYDROCARBON
Poly Aromatic Hydrocarbon(PAH) dikelompokkan menjadi dua, yaitu PAH dengan bobot
molekul rendah yang berupa senyawa dengan cincin aromatik 3 dan PAH dengan bobot
molekul tinggi yang berupa senyawa dengan cincin aromatik > 3. Hasil penelitian (Lilik
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Zulaihah) menunjukkan total PAH yang dapat terserap oleh adsorben amberlite XAD-7 cukup
tinggi yaitu pada LMW sebesar 35,0ppm untuk laju alir 30 liter per menit, 64,0 ppm 45 liter per
menit dan 99,0 ppm pada 60 liter per menit. Sedangkan PAH yang memiliki cincin aromatik
>3 konsentrasi PAH yang dapat terserap lebih kecil yaitu berturut-turut 13 ppm, 12 ppm dan 27
ppm. Ini menunjukkan bahwa kadar PAH yang dikeluarkan oleh emisi gas buang sudah
membahayakan manusia mengingat ambang batas yang diijinkan sesuai PP No 41 tahun 1999
menyebutkan ambang batas PAH(dalam debu) yang diizinkan dalam lingkungan adalah setara
dengan 0,23 mg/m3. Delapan hidrokarbon aromatik polisiklik antrasena, fenantrena,
fluoranthrena, pirena, benzo (a) antrasena, krisan, benzo (a) piren dan benzo (e) piren adalah
PAH paling banyak ditemukan dalam sampel udara sekitar. Penerapan pengukuran hidrokarbon
aromatik polisiklik dalam sampel udara sekitar menunjukkan bahwa hidrokarbon terperangkap
dalam fase partikel pada tingkat yang lebih rendah pada suhu sekitar yang lebih tinggi.
Kandungan poli aromatic hidrokarbon yang terdapat dalam bahan bakar diesel dengan
konsentrasi terbesar sebagai berikut: jenis fenantren (709 mg/lt), antrasene (200 mg/lt);
fluoranten (17,8mg/lt); fluoren (11 mg/lt); Pyrene (2,68 mg/lt). Sedangkan poli aromatic
hidrokarbon yang dihasilkan oleh gas buang sebagai berikut: fenantren (178,6 µg/km),
antrasene (16 µg/km); fluoranten (51,6 µg/km); fluoren (8,3 µg/km); Pyrene (30,72µg/km).
Delapan hidrokarbon aromatik polisiklik antrasena, fenantrena, fluoranthrena, pirena, benzo (a)
antrasena, krisan, benzo (a) piren dan benzo (e) piren adalah PAH paling banyak ditemukan
dalam sampel udara. Penerapan pengukuran hidrokarbon aromatik polisiklik dalam sampel
udara sekitar menunjukkan bahwa hidrokarbon terperangkap dalam fase partikel pada tingkat
yang lebih rendah pada suhu sekitar yang lebih tinggi.
4. PENGOLAHAN DATA
Kendaraan bermotor yang biasa digunakan oleh pegawai, dosen dan mahasiswa
dilingkungan kampus UPNVJ jl. RS fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, berupa kendaraan
bermotor roda 4 maupun roda 2, namun pendataan hanya ditujukan pada kendaraan yang
digunakan oleh mahasiswa. Pintu masuk kampus UPNVJ masing ada 2 jalur yaitu jalan RS
Fatmawati dan jalan DDN, begitu juga pintu keluar. Jarak antara pintu masuk ke tempat parkir
berkisar antara 80-100 meter, dengan waktu berkisar antara 2-5 menit kendaraan tersebut sudah
mmenempati parkir yang sudah ditentukan. Di antara semua komponen outflow PAH dari
PM2.5 terpancar di knalpot mesin bensin, konsentrasi rata-rata total PAH yang dikeluarkan
adalah 0,377ng / L-bahan bakar. Secara keseluruhan Kandungan PAH PM2.5 dipancarkan
dari mesin bensin (ng / m3) dan konsentrasi rata-rata total PAH yang dipancarkan adalah 206
ng / m3.
Tabel 1 : Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4 Dan Roda 2 Keluar Masuk Kampus UPNVJ
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
No
Bulan
Roda 4
Roda 2
Roda 4
Roda 2
(07.00-12.00)
(07.00-12.00) (13.00-17.00) (13.00-17.00)
1.

Oktober

1.900

18.773

540

7.169

2.
3.
4.
5.

November
Desember
Januari
Februari

721
749
620
1.080

13.228
9.205
3.838
12.723

241
271
308
374

3.578
3.832
2.151
3.503
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Jumlah

5070

57.767

1734

20233

Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mahasiswa roda 2 yang masuk pada bulan
oktober adalah terbanyak, yaitu 18.773 pagi hari dan 7.169 sore hari. Ini menunjukkan bahwa
masa perkuliahan aktif dan masa UTS, serta danya penambahan mahasiswa baru. Begitu juga
bulan nopember ada sedikit penurunan dikarenakan sebagian mahasiswa telah lulus dan sudah
mengikuti wisuda. Untuk bulan desember dan januari mahasiswa libur semester ganjil. Untuk
kendaraan roda 4 sebagian besar berasal dari dosen, sedangkan mahasiswa yang masuk bagi
yang ada ijin dan memiliki stiker khusus. Data kendaraan roda 2 bagi dosen dan karyawan
belum termasuk dikarenakan adanya kendala pendataan dalam kepemilikin karcis parkir,
dengan kata lain karyawan tidak memiliki karcis parkir Karen agratis.
Tabel 2 : Konsentrasi PAH Dalam Gas Buang Kendaraan Bermotor Roda 4 Selama 5 bulan
Kandungan Motor (µg/200m)
Fenatren

Oktober

November Desember Januari

Februari

42.507

35.577

32.898

51.687

3.808

3.187

2.947

4.630

12.281

10.279

9.505

14.933

1.975

1.653

1.529

2.402

7.311

6.119

5.659

8.890

November

Desember

Januari

Februari

Antrasena

Fluoranten

90.586

Antrasena

8.115

Fluoranten

26.172

Fluoren

4.210

Pyrene

15.581
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

Oktober
Fenatren

Gambar 1 :

Fluoren

Pyrene

Konsentrasi PAH Dalam Gas Buang Kendaraan Bermotor Roda 4 Selama 5 bulan

Konsentrasi Poly Aromatic Hydrocarbon yang dikeluarkan olah gas buang kendaraan
bermotor, jenis fenantrene, antrasene, Fluorantene, Fluorene dan Pyrene total sebesar 285
µg/km. Setelah dikonversi dengan jarak tempuh di area parking lingkungan kampus UPNVJ
yang berjarak berkisar 200m dari pintu masuk ke tempat parkir dan dari tempar parkir ke pintu
keluar, total PAH sebesar 57.0 µg/200m. Data yang diperoleh selama bulan oktober 2019,
jumlah kendaraan roda 4 yang masuk ke area parkir UPNVJ sebanyak 1.536 dengan
menghasilkan polutan PAH sebesar 144.663.6 µg/200m. Sedangkan data yang diperoleh di
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bulan November 2019, jumlah kendaraan roda 4 yang masuk sebanyak 1.190 dengan
menghasilkan polutan PAH sebesar 67.882.4 µg/200m. Data yang diperoleh di bulan Desember
2019, jumlah kendaraan roda 4 yang masuk sebanyak 996 dengan menghasilkan polutan PAH
sebesar 56.815.8 µg/200m. Data yang diperoleh di bulan Januari 2020, jumlah kendaraan roda
4 yang masuk sebanyak 921 dengan menghasilkan polutan PAH sebesar 52.537.5 µg/200m.
Data yang diperoleh di bulan Februari 2020, jumlah kendaraan roda 4 yang masuk sebanyak
1.447 dengan menghasilkan polutan PAH sebesar 82.542.7 µg/200m.
Tabel 3: Konsentrasi PAH Dalam Gas Buang Kendaraan Bermotor Roda 2 Selama 5 bulan.
Kandungan Motor (µg/200m) Oktober November Desember Januari
Februari
Fenatren
896.751
705.934
467.682
210.998 606.204
Antrasena
Fluoranten

80.336
259.084

63.242
203.954

41.898
135.120

18.902
60.960

4.307
175.141

Fluoren

41.674

32.807

21.734

9.806

28.172

Pyrene

154.245

121.424

80.443

36.293

104.270

Antrasena

Fluoranten

Fluoren

1.000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

Fenatren
Oktober

November

Desember

Januari

Pyrene

Februari

Gambar 2: Konsentrasi PAH Dalam Gas Buang Kendaraan Bermotor Roda 2 Selama 5 bulan.

Kendaraan bermotor roda 2 pada bulan oktober sebanyak 25.105 dengan total PAH yang
dikeluarkan sebesar 1.432.089.6 µg/200m. Bulan November 2019, sebanyak 19.763 dengan
total PAH sebesar 1.127.360.6 µg/200m. Bulan Desember sebanyak 13.093 dengan total PAH
746.877.1µg/200m. Bulan Januari 2020 sebanyak 5.907 dengan total PAH 336.958.9 µg/200m.
Bulan Februari 2020, sebanyak 16.971 dengan total PAH sebesar 968.093.7µg/200m.
Distribusi Poly Aromatic Hydrocarbon dan faktor emisi gas buang diukur dalam dua
lubang terowongan jalan. Faktor emisi ditentukan secara terpisah untuk kendaraan ringan dan
untuk truk diesel kendaraan berat, berdasarkan pengukuran Poly Aromatic Hydrocarbon, CO,
dan CO2. Faktor emisi fase-partikel, dinyatakan per satuan massa bahan bakar yang terbakar,
berkisar hingga 21 μg kg-1 untuk benzo [ghi] perylene untuk kendaraan ringan dan hingga
∼1000 μg kg-1 untuk pyrene untuk kendaraan diesel tugas berat . Kendaraan tugas ringan
ditemukan sebagai sumber signifikan Poly Aromatic Hydrocarbon yang lebih berat, yaitu
memiliki empat dan lima cincin aromatik, sedangkan mesin diesel tugas berat adalah sumber
dominan Poly Aromatic Hydrocarbon tiga cincin, seperti fluoranthene dan piren. Sementara
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tidak ada korelasi antara faktor emisi Poly Aromatic Hydrocarbon pada truk diesel kendaraan
berat dengan konsentrasi Poly Aromatic Hydrocarbon dalam bahan bakar diesel ditemukan.
Sedangkan faktor emisi Poly Aromatic Hydrocarbon pada kendaraan ringan ditemukan
berkorelasi dengan konsentrasi Poly Aromatic Hydrocarbon dalam kendaraan berbahan bakar
bensin,
Naphthalene adalah PAH yang dominan di kedua bahan bakar, dengan konsentrasi hingga
2.600 mg/L dalam bensin dan 1600 mg/1 dalam bahan bakar diesel. Faktor emisi ditentukan
secara terpisah untuk kendaraan ringan dan untuk truk diesel berat, berdasarkan pengukuran
partikulat PAH, CO, dan CO2. Faktor emisi fase-partikel, dinyatakan per satuan massa bahan
bakar yang terbakar, berkisar hingga 21 μg/kg benzo [ghi] pyrene untuk kendaraan ringan dan
hingga ∼1000 μg/kg pyrene untuk kendaraan diesel berat . Mesin bensin kendaraan ringan
ditemukan sebagai sumber signifikan PAH yang lebih berat yaitu yang mempunyai empat dan
lima cincin cincin aromatic, seperti fluoranthene dan pyren.

Gambar 3. Benzo(a) Pyrene
Sedangkan mesin diesel tugas berat adalah sumber dominan PAH yang mempunyai tiga cincin
aromatic.

Gambar 4. Tiga cincin Aromatic
Sementara tidak ada korelasi antara faktor emisi PAH truk diesel kendaraan berat dengan
konsentrasi PAH dalam bahan bakar diesel ditemukan, tetapi faktor emisi PAH kendaraan
ringan ditemukan berkorelasi dengan konsentrasi PAH dalam bensin, menunjukkan bahwa
reformulasi bensin mungkin efektif dalam mengurangi emisi PAH dari kendaraan bermotor.
(https://doi.org/10.1021/es981227l).
Mobil bensin mengeluarkan 50% lebih banyak CO2 dari pada mobil diesel. Selain itu,
mobil bensin mengeluarkan lebih sering CO, PAH dan lima kali lebih banyak dari pada mobil
diesel. Naphthalene, acenaphthylene, dan acenaphthene adalah PAH gas yang paling melimpah
sementara fluoranthene dan pyrene dalam fase partikel menjadi yang paling banyak. melimpah.
Sebagian besar (98%) PAH gas terdiri dari dua dan tiga aromatik, sedangkan sebagian besar
PAH fase-partikel ada di empat (w60%) dan lima cincin (w17%) untuk gas buang baru.(
Chengb,d, Judith C, 2009).
Polusi udara luar ruangan adalah campuran dari banyak polutan yang berasal dari
segudang sumber alami dan antropogenik. Lalu lintas adalah sumber paling penting dari polusi
udara luar di daerah perkotaan di Swedia (Swedish EPA, 2010). Seperti pembakaran lainnya,
mesin berkontribusi terhadap zat-zat berbahaya seperti partikel (PM), nitrogen oksida (NOx),
karbon monoksida (CO), dan senyawa organik (VOC). Sumber tambahan di daerah perkotaan
Swedia adalah kontribusi partikel dari penggunaan jalan. Sementara yang terakhir terutama
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partikel kasar yang berukuran besar (PM10-2.5), emisi yang terkait dengan knalpot berukuran
kecil (PM2.5) tetapi jumlahnya besar. Perbedaan utama antara bensin tradisional dan mesin
diesel adalah diesel mesin memiliki efisiensi bahan bakar yang relatif tinggi tetapi
menghasilkan lebih banyak emisi gas buang yang mengancam kesehatan, misalnya, PM dan
NOx. Mobil bensin sebaliknya memancarkan lebih banyak senyawa organik (VOC) daripada
mobil diesel. Selain itu, peningkatan teknologi seperti filter partikel diesel telah mengurangi
sebagian emisi tetapi tidak pada yang lain, sementara katalis mengurangi emisi NO dengan
mengorbankan peningkatan emisi NO2 dan NH3.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Data periode oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 menunjukkan bahwa kendaraan
bermotor yang biasa digunakan oleh mahasiswa dilingkungan kampus berupa kendaraan
bermotor roda 4 berjumlah 6.804 unit dan roda 2 berjumlah 78.000 unit
2. Konsentrasi Poly Aromatic Hydrocarbon yang dikeluarkan olah gas buang kendaraan
bermotor, jenis fenantrene, antrasene, Fluorantene, Fluorene dan Pyrene total sebesar 285
µg/km. Setelah dikonversi dengan jarak tempuh di area parking lingkungan kampus yang
berjarak berkisar 200m dari pintu masuk ke tempat parkir dan dari tempar parkir ke pintu
keluar, total PAH sebesar 57.0 µg/200m.
3. Poli aromatic hidrokarbon yang dipancarkan oleh knalpot kendaraan bermotor baik berupa
gas maupun partikulat yang merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna untuk roda
4 selama 5 bulan di area kampus adalah sebesar 135.348,36 µg/200m dan roda 2 sebesar
4.611.379,9 µg/200m.
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ABSTRAK
Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 mengharuskan kendaraan diesel (darat dan laut)
menggunakan bahan bakar biodiesel, terkait dengan ini maka penggunaan bahan bakar biodiesel seharusnya telah
dilakukan. Komposisi biodiesel B30 terdiri dari bahan bakar solar 70% dan 30% FAME (Fatty Acid Methyl Ester)
yang didapatkan dari pengolahan kelapa sawit dengan cetane number (CN) 41 lebih rendah dari minyak solar (CN
51) sehingga mempengaruhi kinerja dan kondisi mesin serta komponen lainnya seperti bahan bakar mengendap
(gel), korosi ringan, dan gesekan berlebih karena timbal yang lebih banyak daripada bahan bakar solar. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dimana eksperimen dilakukan menggunakan
bahan bakar solar dan biodiesel pada satu mesin diesel merk Jiang Fa R175A. Mesin diesel Jiang Fa R175A saat
ini banyak digunakan pada kapal nelayan dan alat pertanian menggunakan bahan bakar solar, dengan adanya
peraturan pemerintah, penggunaan bahan bakar solar beralih ke biodiesel. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui perbandingan pengaruh bahan bakar biodiesel B30 dengan minyak solar terhadap kinerja dan kondisi
pompa bahan bakar mesin diesel Jiang Fa R175A. Dari hasil penelitian perbandingan bahan bakar biodisel B30
dengan bahan bakar solar dilakukan selama 7 jam diperoleh pada tekanan yang sama yaitu 37,9 kPa, debit bahan
bakar B30 yang dihasilkan 0,8 l/min sedangkan solar 1 l/min. Ini menunjukan kinerja pompa berbahan bakar
biodiesel B30 lebih rendah, sedangkan kondisi fisik komponen pompa bahan bakar setelah menggunakan B30
mengalami pertumbuhan endapan basah dan korosi ringan dibandingkan menggunakan bahan bakar solar sehingga
perlu mendapat perawatan yang khusus.
Kata Kunci: Bahan bakar solar, biodiesel B30, kinerja dan kondisi fisik pompa bahan bakar
ABSTRACT
Based on Regulation Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2015 requires diesel vehicle (land and
sea) to use biodiesel fuel, based on that using biodiesel fuel should have been done. Composition biodiesel B30
consist of 70% diesel fuel and 30% FAME (Fatty Acid Methyl Ester) obtained from palm oil process with cetane
number (CN) 41 lower than diesel fuel (CN 51) that causes affect perfomance and condition to engine and other
components such as fuel deposits (gel), mild corrosion and excess friction due to lead more than diesel fuel. The
experimental method is used on this research, this experiment is carried out using diesel fuel and biodiesel B30
on Jiang Fa R175A diesel engine. The Jiang Fa R175A diesel engine currently used on fishing boat and
agricultural equipment using diesel fuel, with existence of government regulations the used of diesel fuel has
switched to biodiesel. This research was conducted to determine compared the effect use biodiesel B30 and diesel
fuel on performance and condition of fuel pump Jiang Fa R175A diesel engine. From the result on this research,
compared of biodiesel fuel and diesel fuel on test in 7 hours in same pressure, 37,9 kPa. The fuel flow of biodiesel
B30 was 0,8 l/min lower than diesel fuel was 1 l/min. This shows that performance of biodiesel B30 fuel pump is
lower, while the physical condition components after used biodiesel B30 growth wet deposits and mild corrosion
compared with diesel fuel, meanwhile it need special maintenance.
Keywords : Diesel fuel, biodiesel B30, performance and physical condition of fuel pump

1.

PENDAHULUAN
Dalam beberapa penelitian dilakukan terhadap penggunaan biodiesel memberi dampak
kepada mesin diesel dan komponennya. Penelitian dilakukan oleh Ejaz dan Shahid (2013)
menghasilkan bahwa penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar menyebabkan injektor menjadi
216

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

jelaga dan resinifikasi terlihat pada cincin piston. Prateepchaikul dan Apichato (2012)
menggunakan minyak sawit olahan dan solar minyak bumi secara terpisah dalam satu mesin
dan menghasilkan bahwa minyak sawit menyebabkan lebih banyak keausan di ring kompresi.
Raadnui dan Meenak (2011) menemukan bahwa minyak sawit olahan secara signifikan
mengurangi jumlah jelaga dalam gas buang. Selain itu, adanya perubahan viskositas, oksidasi,
dan penurunan TBN dalam oli mesin serupa dengan nilai yang diperoleh saat penggunaan
minyak solar. Yu, dkk. (2013) meneliti karakteristik pembakaran limbah sawit dengan
mengujinya di mesin diesel silinder tunggal semprot langsung (direct-spray single-cylinder
diesel engine). Ditemukan bahwa penundaan penyalaan minyak nabati lebih pendek dan
distribusi suhu lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Aktas dan Sekmen (2010) mengamati
bahwa peningkatan sudut semprotan injeksi bahan bakar menjadi 26,6o pada mesin yang
menggunakan biodiesel menyebabkan momentum dan tenaga mesin meningkat 6% dan
konsumsi bahan bakar spesifik meningkat 8%. Namun, ditemukan bahwa peningkatan injeksi
lebih dahulu akan berdampak buruk pada performa mesin dan emisi gas buang. Basha, dkk.
(2010) meninjau studi dari sekitar 130 peneliti dan menyimpulkan bahwa biodiesel dan
biodiesel ditambah campuran solar minyak bumi menghasilkan jelaga di injektor dan degradasi
minyak pelumas mesin. Dalam dua studi tentang mesin traktor, mesin dijalankan dengan bahan
bakar B100 (100% biodiesel) dalam kondisi beban berat di Turki. Biodiesel digunakan selama
tiga bulan di mesin tanpa masalah kinerja (Celik, dkk, 2011) dan biodiesel dijalankan di mesin
kedua di Universitas Dumlupinar tanpa mengalami masalah kinerja (Celik, dkk, 2011).
Taufik,dkk (2016) dalam penelitian terhadap pengaruh Biodiesel B30 Bahan Bakar Indonesia
diperoleh terdapat endapan pada komponen mesin, terutama pada katup dan ujung injector.
Bahan bakar B50 yang diinjeksi ke dinding mahkota piston tidak mongering sehingga
menimbulkan basah dan rapuh.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada dua buah
mesin diesel dengan spesifikasi yang sama, namun terdapat perbedaan pada salah satu mesin
yang menggunakan bahan bakar biodiesel B30 yang mengalami pengendapan pada bagian
tangki sehingga menjadi gel (sludge) dan mengganggu kinerja pada pompa bahan bakar
maupun mesin diesel sehingga membuat kinerja dari pompa bahan bakar dan mesin diesel tidak
sesuai dengan kebutuhan maupun spesifikasi. Selain itu pada tugas akhir ini dilakukan analisis
untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar biodiesel B30 terhadap kinerja pompa
bahan bakar mesin diesel. Menindak lanjuti penelitian terhadap pengaruh biodiesel terhadap
komponen mesin tersebut, penelitian ini difokuskan terhadap studi tentang pengaruh
biodiesel B30 pada pompa bahan bakar. Dua pompa bahan bakar bergantian diinstal pada mesin
diesel Jiang Fa R175A untuk memompakan bahan bakar B30 dan solar yang penyuplai bahan
bakar akan ditinjau debit maksimum tiap jenis bahan bakar pada tekanan yang sama, selain itu
kondisi awal pompa bahan bakar dibongkar dan setelah operasi selanjutnya dibongkar lagi
dilihat kondisi akhir. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penggunaan bahan bakar biodiesel B30 terhadap kinerja dan kondisi fisik dari pompa
bahan bakar dengan latar belakang berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukan
adanya endapan basah (gel) dalam menggunakan bahan bakar biodiesel B30 yang
mempengaruhi kinerja dan kondisi dari komponen pompa bahan bakar. Adapun manfaat dari
dilakukannya penelitian ini adalah setelah mengetahui pengaruh dari penggunaan bahan bakar
B30 pada pompa bahan bakar dapat mengetahui kinerja dari pompa bahan bakar baik dalam
tekanan dan debit yang bekerja, sehingga nantinya jika ada perubahan atau kekurangan dapat
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dikembangkan kembali melalui penelitian lain atau perubahan material dari komponen pompa
bahan bakar itu sendiri atau dari komposisi bahan bakar biodiesel tersebut, sehingga baik bahan
bakar biodiesel maupun pompa bahan tersebut dapat di aplikasikan dipasaran dengan baik dan
sesuai dengan kebutuhan industri.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode eksperimental,
dimana eksperimen yang dilakukan menggunakan 2 bahan bakar berbeda yaitu, biodiesel B30
dan bahan bakar solar. Hal ini dilakukan agar terlihat perubahan dan perbedaan yang terjadi
selama penelitian dan setelah dilakukan penelitian hasil dari peneltian tersebut dibandingan
untuk melihat kinerja mana yang lebih baik saat menggunakan bahan bakar biodiesel B30 dan
bahan bakar solar.

Gambar 1. Diagram alir pengujian

Pengaturan eksprimental
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimental bahan dan peralatan
yang digunakan adalah:
a. Pompa penyalur bahan bakar yang digunakan adalah jenis electronic fuel injection
dengan merk Denso tipe HEP-061 dengan spesifikasi diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi pompa bahan bakar
Merek
Denso
Tipe
HEP-061
Voltage
12 V
Tubing Interface
8 mm
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Pressure
Debit

2,608×104 – 4,137×104
Pa
-5
1,893×10 – 2,208×10-5
m3/s

Jumlah Putaran
720 rpm
Piston
Jumlah
2 buah
Sumber : Denso fuel pump type HEP-061

Gambar 2. Pompa bahan bakar Denso HEP-061
Dua buah pompa bahan bakar akan digunakan satu untuk bahan bakar solar dan lain untuk
biodiesel B30, dibongkar dilihat secara visual kondisi fisik setiap komponen.
b. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pompa bahan bakar adalah flow meter
dan pressure gauge. Flow meter untuk mengukur debit aliran suatu fluida. Flow meter
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis flow meter untuk solar tipe Tube dengan
kapasitas 0,8 – 8 liter/menit. Sedangkan Alat ukur tekan yang digunakan untuk mengukur
tekanan adalah tipe pressure gauge model SC250 dengan range tekanan 0-1,6 Bar.

(a) Flow Meter

(b) Pressure gauge

Gambar 3. Alat ukur debit dan tekanan bahan bakar
Instalasi pompa bahan bakar dan alat ukur yang dilakukan diperlihatkan pada gambar 4.
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Gambar 4. Instalasi pompa bahan bakar dan alat ukur
Mesin diesel yang digunakan penelitian ini adalah Mesin diesel Jiang FA R175A dengan
putaran 2600 rpm dan daya maksimum 7 hp. Tangki bahan bakar isinya 10 liter. Power suplay
ke pompa bahan bakar elektrik diperoleh dari mesin diesel saat dihidupkan.
Prosedur pengujian
a. Sebelum diinstalasi pompa bahan bakar (2 buah) dibongkar dilihat secara visual
kondisi fisik. Selanjutnya dipasang kembali.
b. Satu pompa bahan bakar diinstal pada sistem pemompaan bahan bakar termasuk alat
ukur flow meter dan pressure gauge sebagaimana diperlihatkan pada gambar 3.
c. Tangki bahan bakar telah diisi dengan bahan bakar solar atau Biodiesel B30 sebanyak
10 liter.
d. Dilakukan uji fungsi dimana motor diesel Jiang FA R175A dihidupkan dan dilihat
fungsi pompa bahan bakar. Penyetelan katup untuk mengatur dan mengetahui fungsi
tekanan dan debit yang diinginkan. Jika semua telah dinyatakan baik, pengujian
kinerja dimulai.
e. Dilakukan pengujian kinerja pompa bahan bakar selama 7 jam. Dicatat kinerja debit
dan tekanan.
f. Setelah itu mesin diesel dimatikan selanjutnya pompa bahan bakar diuninstall,
dibongkar dan lihat kondisi fisiknya (difoto dan dianalisa)
g. Dilakukan lagi untuk pompa bahan bakar yang kedua dengan mengikuti prosedur
mulai dari butir c sampai dengan f.
h. Selanjutnya hasil pengujian dilakukan analisa.
3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja pompa bahan bakar
Tekanan dan debit pompa bahan bakar menggunakan solar dan biodiesel B30 diperlihatkan
pada tabel 2.
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Tabel 2. Data pengujian pompa bahan bakar menggunakan bahan bakar biodiesel B30 dan
solar
Bahan Bakar biodiesel B30
Running Bahan bakar Solar
Hour
Debit (Q) l/min
Tekanan (P) kPa
Debit (Q) l/min
Tekanan (P) kPa
1
0,7
44,8
0,6
48,7
2
0,7
44,4
0,6
48,3
3
0,8
41,4
0,7
44,8
4
1,0
37,9
0,8
37,9
5
0,8
41,7
0,7
44,4
6
0,7
44,3
0,7
44,8
7
0,7
44,3
0,7
44,8
Sumber : hasil pengujian
Dari Tabel 4. terlihat debit dari pompa bahan bakar yang bekerja pada saat running hour
ke-1 untuk bahan bakar B30 adalah 0,6 l/min lebih kecil dari bahan bakar solar yaitu 0,7 l/min
namun tekanan biodiesel B30 (48,7 kPa) lebih besar dari untuk bahan bakar solar (44,8 kPa).
Baik Bahan bakar solar dan biodiesel B30 terlihat meningkatnya debit akan menurunkan
tekanan, saat operasi di jam ke-4 terlihat tekanan bahan bakar biodiesel B30 sama dengan
Bahan bakar solar yaitu 37,9 kPa diperoleh debit maksimum untuk biodiesel adalah 0,8 l/min
lebih kecil dari solar yaitu 1,0 l/min ini disebabkan masa jenis biodiesel B30 lebih besar dari
solar sehingga mempengaruhi debit dan tekanan. Dengan debit yang berbeda dimana bahan
bakar biodiesel lebih kecil dari solar akan berpengaruh kepada suplay bahan bakar ke selinder
sehingga mempengaruhi daya yang dihasilkan yaitu daya Bahan bakar biodiesel lebih kecil dari
Solar. Sehingga dapat dibuat diagram perbandigan untuk tekanan dan debit pompa bahan bakar
menggunakan bahan bakar solar dan biodiesel B30.
Perbandingan Tekanan Pompa Bahan Bakar Menggunakan B30
dan Solar
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Gambar 5. Perbandingan tekanan pompa bahan bakar menggunakan solar dan B30
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Perbandingan Debit Aliran Pompa Bahan Bakar Menggunakan
B30 dan Solar
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Gambar 6. Perbandingan debit pompa bahan bakar menggunakan solar dan B30
Dari gambar 5. dan gambar 6. terlihat jika kinerja dari pompa bahan bakar menggunakan
bahan bakar solar lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar biodiesel B30.
Hal ini terjadi dikarenakan kadar timbal dari bahan bakar biodiesel B30 lebih banyak
dibandingkan dengan bahan bakar solar. Selain itu nilai cetane number biodiesel B30 yang
lebih rendah menyebabkan kinerja dari pompa tidak lebih baik dibandingkan dengan bahan
bakar solar. Kemudian penyebab dari kurangnya kinerja pompa bahan bakar menggunakan
bahan bakar biodiesel B30 adalah material dari pompa bahan bakar itu sendiri, karena pompa
bahan bakar yang dibuat dan beredar dipasaran sudah di desain sesuai kebutuhan untuk
menggunakan bahan bakar solar dan belum ada pompa bahan bakar yang beredar dipasaran
untuk di implementasikan untuk bahan bakar biodiesel B30.
Kondisi fisik pompa bahan bakar
Kondisi fisik awal dua buah pompa bahan bakar hasil inspeksi secara visual diperlihatkan
pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil inspeksi visual pompa bahan bakar sebelum pengujian
No

Nama Komponen

Foto

Kondisi

1

Seal Ring Silinder Bahan
Bakar

Baik, tidak dijumpai putus atau
renggang pada seal

2

Ring Silinder Bahan Bakar

Baik, tidak ditemukan karat
ataupun bengkok

3

Piston Pompa Bahan Bakar

Baik, tidak ditemukan karat
ataupun bengkok
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4

Silinder Pompa Bahan
Bakar

Baik, tidak ditemukan karat
ataupun bengkok

Pengujian dengan bahan bakar solar
Hasil inspeksi secara visual kondisi fisik pompa bahan bakar dengan pengujian menggunakan
bahan bakar solar sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4. kondisi komponen rata – rata baik
tidak dijumpai cacat, endapan maupun korosi ringan.
Tabel 4. Hasil inspeksi visual pompa bahan bakar setelah dilakukan pengujian menggunakan
bahan bakar B30
No
1

Nama Komponen

Seal Ring Silinder Bahan
Bakar

Foto

Kondisi

Baik, tidak dijumpai putus atau
renggang pada seal

Baik, tidak ditemukan karat
2

Ring Silinder Bahan Bakar

3

Piston Pompa Bahan Bakar

4

Silinder Pompa Bahan
Bakar

ataupun bengkok

Kurang baik, ditemukan kotoran
dan cacat pada sisi piston

Baik, tidak ditemukan karat
ataupun bengkok

Pengujian dengan bahan bakar B30
Hasil inspeksi secara visual kondisi fisik pompa bahan bakar dengan pengujian menggunakan
bahan bakar biodiesel B30 dijumpai beberapa komponen terdapat pertumbuhan endapan
(deposit growth) dan pembentukan korosi ringan sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5.
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Tabel 5. Hasil inspeksi visual pompa bahan bakar setelah dilakukan pengujian menggunakan bahan
bakar B30
No

Nama Komponen
Seal Ring Silinder Bahan Bakar

1

Ring Silinder Bahan Bakar
2

Foto

Kondisi
Kurang baik,
mengalami pengkok,
retak pada seal, dan
endapan basah
Kurang baik, ditemukan
korosi ringan dan
endapan basah

Piston Pompa Bahan Bakar
Kurang baik, ditemukan
pertumbuhan endapan
dan korosi ringan

3

Silinder Pompa Bahan Bakar
4

Kurang baik, ditemukan
endapan basah dan
cacat cacat pada bagian
dalam

4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Kinerja pompa bahan bakar biodiesel B30 debitnya (0,8 l/min) lebih rendah dari bahan bakar
solar (1,0 l/min) pada tekanan yang sama yaitu 37,9 kPa. Ini akan berpengaruh kepada
penurunan daya motor diesel Jiang Fa R175A karena berkurangnya debit bahan bakar yang
disuplay ke selinder mesin.
2. Kondisi fisik pompa bahan bakar solar setelah dioperasikan selama 7 jam kemudian
dibongkar selanjutnya diinspeksi secara visual terhadap komponen komponen hasilnya baik,
namun untuk bahan bakar biodiesel B30 dijumpai adanya endapan (deposit) basah yang
bertumbuh pada komponen seal dan ring selinder, selinder, dan piston. Adanya endapan ini
untuk operasi jangka Panjang akan mempengaruh kinerja pompa sehingga perawatan pompa
bahan bakar dilakukan perubahan jadwalnya termasuk pergantian komponen komponennya.
3. Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa kinerja dari pompa bahan bakar saat
menggunakan bahan bakar solar lebih baik dibandingkan dengan saat menggunakan bahan
bakar B30, dalam hal ini perlu dikembangkan kembali penyesuaian untuk material yang
digunakan baik untuk komponen pompa bahan bakar maupun komposisi dari bahan bakar
biodiesel B30. Hal ini perlu dilakukan agar implementasi dari bahan bakar B30 sesuai
dengan kebutuhan dalam industri yang berkaitan dengan penggunaan mesin diesel (baik
darat maupun laut).
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang bergerak di bidang produksi wire harness, wire harness adalah kabel
dan terminal yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dalam peralatan elektronik. Proses
pemasangan kabel dengan terminal disebut proses crimping. Tingkat cacat pada proses crimping masih tinggi
sehingga diperlukan analisis untuk menurunkan tingkat cacat tersebut. Berbagai metode perlu dilakukan untuk
mengurangi cacat. Pada penelitian ini digunakan metode Define, Measure, Analysis, Improve, Control (DMAIC).
Dengan metode ini diharapkan dapat menemukan akar masalah yang terjadi pada proses produksi crimping dan
memberikan saran-saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas produksi.
Kata Kunci: Wire harness, Crimping, Kualitas, Tingkat cacat, DMAIC.
ABSTRACT
This research was conducted at PT. XYZ is engaged in the production of wire harnesses, wire harnesses are cables
and terminals used to connect components in electronic equipment. The process of inserting cables with terminals
is called the crimping process. The defect level in the crimping process is still high, so an analysis is needed to
reduce the defect level. Various methods need to be done to reduce defects. This research uses the method of
Define, Measure, Analysis, Improve, Control (DMAIC). With this method, it is expected to find the root of the
problem that occurs in the crimping production process and provide improvement suggestions to improve
production quality.
Keywords: Wire Harness, Crimping, Quality, Defect Rate, DMAIC.

1.

PENDAHULUAN
Produk-produk elektronik yang banyak dipergunakan di Indonesia seperti mesin cuci,
pendingin ruangan, pesawat televisi, kulkas, sistim pengeras suara, komputer dan banyak
produk yang lainnya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang memegang hak paten merek
tertentu seperti LG dan Toshiba. Sebagai perusahaan pemegang hak paten merek tertentu,
perusahaan tersebut memerlukan banyak pemasok yang membantu mereka dalam
memproduksi produk tersebut.supaya menjadi lebih efisien. Perusahaan yang akan
memproduksi sebuah pesawat televisi memerlukan pemasok panel LED, Pengeras suara, blok
komponen, tuner, kabinet, wire harness dan lain-lain. Komponen komponen ini menjadi tidak
efisien jika dibuat sendiri oleh perusahaan pemegang merek tersebut.
Sistem multi sourcing merupakan salah satu cara menjamin kelangsungan pasokan jika salahsatu dari pemasok tersebut mengalami kecelakaan mutu. Untuk mencegah kecelakaan mutu
maka pemasok menerapkan beberapa manajemen mutu seperti TQM, seri ISO, Six Sigma untuk
meningkatkan tingkat kepuasan mutu pelanggan. PT. XYZ yang berlokasi di kawasan industri
Jababeka merupakan salah satu pemasok komponen elektronik yaitu wire harness. Wire harness
adalah kabel intrkoneksi listrik yang di gunakan untuk menghubungkan beberapa komponen
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dalam peralatan elektronik. PT. XYZ mengalami banyaknya produk cacat dalam sistim
produksinya.
Masalah utama pada manufaktur yaitu timbulnya cacat pada produk yang dapat berimplikasi ke
munculnya permasalahan yang lain seperti membengkaknya biaya produksi akibat pengerjaan
ulang, berkurangnya hasil produksi yang berakibat tidak tercapainya target, hingga keluhan
pelanggan yang bisa menyebabkan denda. Untuk mencegah timbulnya cacat maka perlu
dilakukan upaya upaya perbaikan dengan menerapkan konsep yang tepat.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:
1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat yang paling sering terjadi
pada proses produksi dengan menggunaka DMAIC,
Menemukan penyelesaian akar permasalahan sehingga masalah tidak terjadi secara berulang.
2. KAJIAN PUSTAKA
Produksi Ramping
Kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat seperti persaingan global yang ketat,
penurunan margin keuntungan, permintaan pelanggan untuk produk berkualitas tinggi, variasi
produk dan kebutuhan untuk mengurangi waktu kerja berdampak besar pada industri
manufaktur. Untuk menanggapi kebutuhan ini berbagai teknik industri dan strategi manajemen
mutu seperti ISO 9000, Total Manajemen Kualitas, Kaizen engineering, Just-in-time
manufacturing, Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, Proses Bisnis Reengineering dan
Manajemen Lean telah dikembangkan (Hassan, 2013).
Toyota Production System adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi yang
merupakan dasar dari berbagai gerakan lean production (Liker, 2006). Lean production atau
produksi ramping adalah pendekatan yang dilakukan dalam meningkatkan keunggulan dalam
persaingan dengan mengurangi pemborosan.
Pengertian Kualitas
Menurut Juran (1989) dalam castro dan Riedel (2017) Kualitas terdiri dari 3 komponen
yaitu Perencanaan kualitas, Kontrol kualitas dan perbaikan kualitas. Perencanaan kualitas
meliputi semua prosedur dari pemenuhan persyaratan pelanggan mulai dari pengembangan
produk sampai pada proses-proses yang penting dalam memenuhi persyaratan pelanggan.
Kontrol kualitas meliputi pemeriksaan terhadap kekurangan dan ketidakteraturan dalam proses
produksi. Perbaikan kualitas penciptaan perubahan yang belum pernah dicapai dalam kinerja
manajemen kualitas.
Hazer dan Render (2014) Menjelaskan bahwa kualitas sangat mempengaruhi keseluruhan
orgsnisasi mulai dari pemasok sampai pelanggan dan mulai dari desain produk sampai ke
pemeliharaan produk. Strategi kualitas yang berhasil yaitu dimulai dari budaya organisasi yang
menumbuhkan rasa peduli terhadap kualitas diikuti dengan pemahaman prinsip-prinsip kualitas
kemudian melibatkan karyawan dalam aktivitas tertentu yang mengimplementasikan kualitas.
Penjelaskan diatas menggambarkan arti penting kualitas dalam mempertahankan keberadaan
suatu perusahaan.
Implementasi pengendalian kualitas dengan six sigma
Yang (2012) memberikan gambaran implementasi six sigma dalam tabel berikut:
Langkah Tugas khusus
Alat dan teknik pengerjaan
Define

Analisa suara Pelanggan (VOC)
Identifikasi isu pengembangan
Membentuk team proyek.

Analisa keluhan pelanggan
Brainstorming
run charts, control charts.
227

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Pasang tujuan pengembangan
Perkirakan keuntungan finansial

Measure

Analize

Improve

Control

Petakan proses dan identifikasi masukan
dan keluaran
Membangun sistem pengukuran untuk
masukan dan keluaran
Memahami kapabilitas proses saat ini.
Identifikasi sumber variasi dalam proses
Identifikasi potensi masukan kritikal
Mencari akar masalah
Menentukan alat yang digunakan dalam
langkah perbaikan
Membuat langkah stategis untuk
menghilangkan akar masalah
Melakukan perbaikan
Melakukan percobaan-percobaan
(experiment)
Optimalkan masukan yang kritis
Standarisasi proses
Memelihara masukan kritikan dalam area
yang optimal
Verify long-term capability
Evaluasi hasil perbaikan.

Benchmarking
Peta proses (SIPOC)
Cause and effect Diagram
Gauge R&R
Control Charts
Analisa kapabilitas proses
Failure models and effects
analysis (FMEA)
Cause-and-effect diagram
Pareto diagram
Scatter diagram
Brainstorming
Analysis of variance (ANOVA)
Design of experiment (DOE)
5W + 1H
Process capability analysis
Control charts
Membuat prosedur operasi
Analisa kemampuan proses
Poka yoke
Run charts
Failure models and effects
analysis (FMEA)

3.

METODOLOGI
Menurut Sugiyono (2007) penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis data yang diolah dalam penelitian dikelompokkan
menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dikelompokkan lagi
dalam dua macam yaitu data yang didapatkan dari hasil mengukur disebut data kontinum
sedangkan data yang diperoleh dari hasil menghitung disebut data diskrit atau data attribut.
Penelitian ini menggunakan data diskrit yaitu menghitung jumlah cacat yang terjadi pada proses
produksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat usulan
perbaikan peningkatan kualitas dan meningkatkan level sigma dalam upaya meminimumkan
terjadinya cacat dalam proses produksi. Upaya perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan
metode DMAIC yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan.
DMAIC diterapkan untuk menemukan akar permasalahan terjadinya cacat dalam proses
produksi.
Jenis Penelitian
Dalam Penelitian ini menggunakan model kuantitatif, karena data-data yang didapat berupa
angka yang mengenai suatu jumlah barang cacat dalam proses produksi. Data yang digunakan
terdari dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperlukan yaitu data hasil
laporan proses, laporan kualitas, prosedur yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengatur
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dan menjalankan produksi dan data-data lain yang dibuat oleh perusahaan. Data primer
adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti hasil dari kunjungan langsung ke lantai proses.
Data-data ini dapat berupa kondisi aktual di lapangan yang didapat dari hasil pengamatan
maupun dengan wawancara dengan operator dan supervisor. dan data yang diperoleh adalah
data primer dimana data tersebut didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan namun
juga beberapa data didapatkan dibeberapa bagian terkait penelitian ini. Data-data tersebut
disebut data sekunder. Beberapa data yang diambil dari bagian terkait adalah data jenis cacat
produksi, jumlah cacat produksi dan jumlah produksi.
Teknik Pengumpulan data
Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data
jumlah produksi dan cacat produksi. Observasi merupakan kegiatan kunjungan secara berkala
ke bagian yang akan diamati kegiatannya dan wawancara merupakan kegiatan tanya jawab
secara langsung dengan staf dan sepervisor yang ada di lapangan. Observasi dan wawancara
awal ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan
proses di lantai produksi. Pengetahuan tentang proses di lantai produksi diperlukan untuk
mengetahui tentang alur proses, prinsif dan cara kerja, item-item CTQ. Sedangkan data
sekunder dikumpulkan setelah objek dan tujuan penelitian sudah di tentukan.
Penerapan six sigma dengan DMAIC digunakan sebagai dasar dalam menentukan data yang
diperlukan dalam proses penelitian ini. Pengambilan data kualitas dilakukan selama 3 bulan
penelitian yang diharapkan dapat memenuhi tingkat ketelitian yang diperlukan. Pengambilan
data produksi dilakukan pada kondisi normal, sehingga diharapkan data yang diambil dapat
mewakili data yang sebenarnya.
• Data Primer
Data Primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan pengambilan data
sampling.
• Data Sekunder
Data diperoleh melalui pihak perusahaan yang memberikan informasi yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang dikumpulkan
yaitu:
a. Data Jumlah Cacat dari Januari – Desember 2017
b. Data Jenis Cacat dari Januari – Desember 2017
c. Jumlah Hasil Produksi Januari – Desember 2017
Pada Tahap ini mulai dilakukan langkah-langkah pengumpulan data yang diperlukan
untuk mengetahui tingkat cacat yang terjadi pada perusahaan saat ini.
Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan di analisa agar permasalahan yang
menyebabkan timbulnya cacat dapat diketahui dengan jelas. Dengan mengetahui penyebab
timbulnya cacat maka akan memudahkan untuk menghilangkan penyebab tersebut. Metode
yang digunakan untuk menganalisa penyebab cacat yaitu metode six sigma tools dengan
pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve, Control) dibantu dengan Statistical
Process Chart (SPC).
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Tahapan yang digunakan dalam analisa yaitu:
1. Define : mengidentifikasi masalah
1. Pengamatan langsung di proses produksi
2. Mengumpulkan data produksi
3. Membuat proses mapping (SIPOC).
Define pada tahap ini dilakukan pembiatan SIPOC sehinngga diperoleh gambaran dari proses
dan fungsi dari setiap kegiatan, setelah diketahui gambaran sederhana dari proses selanjutnya
di lakukan identifikasi permasalahan sehingga CTQ dari masing-masing proses dapat
ditentukan.
2. Measure: Mengukur Proses
Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai yield dari proses saat ini dengan menggunakan
tool six sigma, dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai awal dari kondisi proses untuk
dijadikan acuan pada langkah penelitian selanjutnya.
1. Pengukuran : menentukan kinerja proses saat ini
Penelitian ini menggunakan data attribut, sehingga untuk menghitung kapabiltas proses
menggunakan perhitungan Defect per Unit (DPU), Defect per Opportunity (DPO), Defect per
Million Opportunity (DPMO), Fist Time Yield (YFT). Roller Throughput Yield (YRT),
Normalized Yield (YNA) dan Final Yield (YF)
DPU = Jumlah cacat / Jumlah Periksa …………………………..………(1)
DPO = Jumlah Cacat /(jumlah diperiksa x CTQ) ………………………..(2)
DPMO = DPO x 1.000.000 …………………………………...…………(3)
YRT = e –DPU ...............................................................................................(4)
YNA = YRT (1/CTQ)........................................................................................(5)
Zlt = Menguunakan Mini Tab MINITAB>Calc>Probability Distributions>Normal> INVERSE
CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION
Normal dengan mean = 0 dan standar deviasi = 1.00000
Dengan mengetahui nilai YFT dengan menggunakan software minitab dapat di tentukan nilai
Zst. Nilai Zst menggambarkan Kapabiltas dari suatu proses.
2. Uji Keseragaman data Diagram kontrol
Diagram kontrol untuk data attribut biasanya menggunakan P chart, data attribut adalah data
yang dihasilkan dari menghitung, bukan mengukur. Contoh data attribut yaitu jumlah cacat
pada produk yang dihasilkan pada periode tertentu. Formula – formula dari P chart sbb :
Goetsch & Davis (2013)
p = np / n ………………………………………………………………. ( 1)
Rata-Rata dari dari beberapa sub group formula sbb:
= (np1 + np2 + ….+npn) / (n1 + n2 + ……+nn) ………………………(2)
UCLp = + 3√(p (1-p))/√n ……………………………….(4)
LCLp = - 3√(p (1-p))/√n ……………………………….(5)
3

Analyze : Menganalisis akar penyebab masalah
Pada tahap ini dilakukan pembuatan cause-and-effect diagram untuk mengetahui
penyebab-penyebab terjadinya cacat. Analisa dengan menggunakan 5W1H juga dilakukan
untuk melengkapi metode cause-and-effect diagram.
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Gambar 2 Diagram Tulang Ikan
4 Improve: Memperbaiki proses
Pada Tahap ini dilakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisa
masalah. Perbaikan dalam dilakukan dengan melakukan berbagai percobaan-percobaan untuk
melihat efektivitas hasil dari perbaikan yang kita lakukan.
Tabel 3.2 Tabel Rencana Perbaikan dengan 5W1H
Akar
What
When
Where
Masalah
What
When
Where
Who
Why
How

Who

Why

How

: Apa permasalahan yang terjadi
: Kapan terjadinya masalah
: Dimana terjadinya masalah
: Siapa yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab
: Bagaimana masalah itu bisa terjadi
: Bagaimana mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut.

5 Control: Mengontrol hasil perbaikan
Pada tahap ini dilakukan pembuatan rentang kendali P chart di proses yang telah
diperbaiki untuk mengetahui dampak dari hasil perbaikan tersebut di bandingkan dengan hasil
sebelum perbaikan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Pengendalian Kualitas Produk Wire harness
Implementasi penerapan metode six sigma dengan pendekatan DMAIC merupakan salah
satu alternatif dalam pengendalian kualitas produk. Metode six sigma dengan pendekatan
DMAIC merupakan alat penting bagi manajemen produksi untuk menjaga, mempertahankan
dan memperbaiki kualitas sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam
penelitian ini akan dilakukan penerapan konsep six sigma dengan lima tahapan analisis yaitu
define, measure, analyze, improve dan control (DMAIC). Penelitian ini berfokus pada proses
crimping, yaitu pemasangan kabel pada terminal.
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Posisi proses grimping dapat digambarkan dalam diagram SIPOC untuk memahami alur proses
dari produk ini

Gambar 1 : Diagram SIPOC
Definisi (Define)
Define merupakan tahap pertama dalam lima langkah penerapan konsep six sigma, pada
tahap ini dilakukan definisi masalah kualitas dalam produksi wire harness.
Definisi cacat perlu di publikasikan untuk diketahui oleh karyawan produksi maupun oleh
bagian kualitas. Spesifikasi untuk mendefinisikan cacat diperolehn dari permintaan pelanggan
sebagai pengguna dari produk tersebut. Poin-poin pemeriksaan cacat dapat dilihat dari gambar
berikut:
Jenis Cacat
Dalam produksi wire harness terdapat beberapa jenis cacat yaitu

Gambar 2 : Jenis-Jenis Cacat
1. Terminal Rusak adalah terminal mengalami deformasi.
2. Terminal kemajuan adalah posisi terminal terhadap wire terlalu maju sehingga di jendela
satu hanya terlihat PVC, serabut kabel tidak terlihat.
3. Terminal kurang mundur adalah posisi terminal terhadap kabel terlalu mundur sehingga di
jendela satu hanya terlihat serabut kabel, PVC tidak terlihat.
4. Serabut panjang adalah serabut kabel masuk kedalam ruang receiptacle.
5. Serabut pendek adalah serabut kabel tertutup oleh barrel.
6. Bend down adalah terminal bengkok kebawah.
7. Bend up adalah terminal bengkok ke atas
8. Barrel sebelah adalah salah satu sisi barrel tidak mengunci.
Dari kedelapan jenis cacat yang sering ditemukan dalam proses produksi, dilakukan
klasifikasi terhadap cacat yang paling sering muncul. Data cacat yang paling sering muncul
dapat dilihat dari tabel berikut:
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Jenis Cacat
Terminal Rusak
Serabut Panjang
Kurang Maju
Barel Sebelah
Serabut Pendek
kemajuan
Bend up
Bend Down
Total Cacat
Inspection Q'TY

Tabel 1
Aug
104
60
10
5
8
4
2
3
196

Data cacat yang paling sering muncul
Sep
Okt
Nov
Des
98
146
102
104
58
105
44
80
8
20
8
10
7
18
12
10
8
14
8
0
6
8
4
5
4
5
6
2
0
3
0
5
189
319
184
216

Jumlah
554
347
56
52
38
27
19
11
1,104

107,400

77,800

598,900

166,000

77,100

170,600

%
50%
31%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
100%

Pareto Chart of Data Cacat
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Gambar 3. Pareto Chart Jumlah Cacat.
Pengukuran (Measure)
Pada tahap ini telah dilakukan pengambilan dan pengukuran data untuk mengukur kinerja
proses pada saat ini.
1. Pengukuran Kinerja Proses
Dalam penelitian ini tahapan pengukuran kinerja proses saat ini di perusahaan dilakukan
dengan memakai parameter DPU, DPO, DPMO, Zlt dan yield. Data yang digunakan yaitu
data sepanjang tahun 2017. CTQ menggunakan hasil dari pareto chart. Formula yang digunakan
untuk mencari nilai nilai tersebut ada di bagian studi pustaka.
Dari hasil perhitungan yang menggunakan formula 1 – 7 diperoleh data dalam bentuk tabel
sebagai berikut:
Tabel 2

Hasil Perhitungan Kapabilitas Proses

Bulan

Jumlah
Produksi

Jumlah
cacat

CTQ

DPU

DPO

DPMO

YRT

YNA

ZLt

Zst

Jan

515842

1049

2

0.0020

0.0010

1016.78

0.9980

0.9990

3.09

4.59

Feb

430141

903

2

0.0021

0.0010

1049.66

0.9979

0.9990

3.09

4.59
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Mar

339257

664

2

0.0020

0.0010

978.61

0.9980

0.9990

3.09

4.59

Apr

426374

887

2

0.0021

0.0010

1040.17

0.9979

0.9990

3.09

4.59

Mei

405450

824

2

0.0020

0.0010

1016.15

0.9980

0.9990

3.09

4.59

Jun

403017

700

2

0.0017

0.0009

868.45

0.9983

0.9991

3.12

4.62

Jul

453993

907

2

0.0020

0.0010

998.91

0.9980

0.9990

3.09

4.59

Agu

655069

1295

2

0.0020

0.0010

988.45

0.9980

0.9990

3.09

4.59

Sep

667050

1223

2

0.0018

0.0009

916.72

0.9982

0.9991

3.12

4.62

Okt

670887

1287

2

0.0019

0.0010

959.18

0.9981

0.9990

3.09

4.59

Nop

750678

1278

2

0.0017

0.0009

851.23

0.9983

0.9991

3.12

4.62

Des

768760

1355

2

0.0018

0.0009

881.29

0.9982

0.9991

3.12

4.62

Nilai sigma level yang mencapai Zst = 4.60 merupakan nilai sigma yang baik untuk menilai
kinerja perusahaan. Berdasarkan tabel di metodologi Zst 4,60 termasuk rata-rata industri
Jepang.
2. Blok Diagram

Gambar 4

Blok Diagram Current State

Analisis (Analyze)
Pada tahapan analisis digunakan untuk mencari akar permasalahan timbulnya cacat pada
proses produksi. Pada tahap identifikasi diketahui bahwa cacat yang paling banyak timbul
yaitu terminal rusak dan serabut panjang yang bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Data yang
di peroleh dari hasil pengecekan yang dilakukan di lantai produksi diketahui klasifikasi
kerusakan terminal sebagai berikut:
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Gambar 5.

Cause and Effect Diagram

Perbaikan (Improvement)
Tahapan yang keempat pada DMAIC adalah proses perbaikan, pada proses sebelumnya
telah diketahui bahwa cacat yang paling banyak terjadi pada proses crimping adalah cacat
terminal rusak dan serabut panjang yang di akibatkan oleh berbagai macam faktor. Perusahan
membentuk tim perbaikan untuk mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam proses
produksi grimping. Rencana perbaikan di fokuskan terhadap permaslahan yang telah di
identifikasi di tahap analisis. Perbaikan dilakukan terhadap jenis cacat yang sering terjadi di
proses produksi yaitu cacat terminal rusak..
Terminal rusak disebabkan oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut sudah dijelakan di
bagian analisis dengan menggunakan cause and effect diagram. Perbaikan dilakukan terhadap
faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dengan menggunakan 5W + 1H sebagai berikut:

What

When

Where

Jenis
Cacat

Kapan
terjadinya

Dimana
cacat
terjadi

Terminal
rusak

Pada saat
proses
grimping

Di mesin
manual
proses
grimping

Tabel 3 Analisis 5W1H
(Terminal Rusak)
Why

Akar permasalahan
Faktor
penyebab

Penyebab
terjadinya cacat

Manusia

Salah setting
tools

How
Bagaimana
solusinya

Memastikan
spec sesuai
setiap ganti
model

Who
Siapa PIC

Ka Regu
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Tools dan
material tidak
sesuai

Informasi
rencana
produksi tidak
ada dimeja
operator

Supervisor

Injak pedal 2x

Pendidikan dan
latihan

Ka Regu

Kualitas
terminal jelek

Kesepakatan
dengan
pemasok

Pemasok

Imspeksi

Pemasok

Kontrol
incoming

QA

Target
produksi
terlalu besar

Kapasitas
produksi perlu
dihitung ulang

Supervisor

Spesifikasi
tidak sesuai

Distribusi spec
baru dikontrol
QA

QA

Target terlalu
tinggi

Hitung takt
time mesin

Manajemen

Mesin perlu
perawatan

Buat Rencana
perawatan
mesin

Pemeliharaan

Ganti Part
yang sesuai

Pemeliharaan

Terminal
deformasi
Material

Metode

Mesin

Akar permasalahan
Faktor
penyebab

Manusia

Settingan
mesin sering
berubah

QA

Tabel 4 Detail Perbaikan Terminal Rusak

Penyebab
cacat

Bagaimana solusinya

Salah setting
tools

Memastikan spesifikasi
sesuai setiap ganti model

Tools dan
material tidak
sesuai

Menyediakan tools dan
material yang sesuai.

Injak pedal 2x

Melakukan perawatan
mesin supaya respon
tepat.

Detail penjelasan perbaikan
•
•
•
•
•
•

Surat Perintah Kerja harus di Setujui
oleh Manager QA dan produksi.
Leader produksi berkordinasi dengan
QA Engineering
Leader produksi memastikan Tools dan
material tersedia untuk model yang akan
di produksi.
Leader produksi berkordinasi dengan
PPIC dan Maintenance.
Mesin terlambat merespon injak pedal
dari operator.
Melakukan pendampingan terhadap
operator supaya mengerti karakter
mesin.
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Pendidikan dan latihan
terhadap karyawan

Kualitas
terminal jelek

Terminal
deformasi

Kesepakatan dengan
pemasok.

•
•

Inspeksi tidak dijalankan
oleh pemasok.

•

Inspeksi

•

Kontrol incoming
•

Material

Kualitas terminal jelek dari pemasok.
Umpan balik ke pemasok supaya
melakukan pengecekan sebelum di
kirim.
Menolak dan mengembalikan barang
yang jelek.
Meminta pemasok melakukan inspeksi
dan seleksi,
Melakukan pengetesan dan pengujian
terhadap material baru.
Melakukan kontrol yang lebih ketat.
Melakukan sosialisasi dan
pendampingan terhadap operator saat
menggunakan material yang baru.

Kualitas
material
turun.

Menggunakan material
yang lebih murah.

•
•

Spesifikasi
tidak sesuai

Distribusi spec baru
dikontrol QA

•

Leader produksi harus berkordinasi
dengan QC dan PPIC.

Target terlalu
tinggi

•
Hitung takt time mesin.

Mesin perlu
perawatan

Buat Rencana perawatan
mesin

Mesin sering
rusak.

Sediakan tools dan mesin
yang sesuai

Perlu dilakukan tinjauan terhadap target
yang diterapkan ke operator dan mesin.
Melakuan pelatihan dan pendampingan
terhadap opeator.
Menerapkan pemeliharan pencegahan
yang terencana.
Meningkatkan kemampuan dari teknisi
perbaikan dan perawatan.
Memasang mesin yang baru yang
memiliki tingkat otomasi yang lebih
baik.
Mesin yang memiliki kapasitas yang
lebih besar.

Metode

Mesin

•
•
•
•
•

Kontrol
Hasil perbaikan selama bulan Februari 2018 dengan mengikuti saran saran perbaikan
diantaranya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, penjadwalan pemeliharaan mesin,
perbaikan fasilitas Gudang. Dilakukan pengambilan data di proses produksi selama bulan
Maret, April dan Mei 2018 sbb:
Data Sigma Level setelah diadakan perbaikan di proses produksi grimping
Tabel 5 Data Produksi Maret 2018 sd Mei 2018
Jumla
h cacat

CT
Q

Mare
t

Jumlah
Produks
i

1350800

876

2

April

1400286

920

2

Bula
n

DPU

DPO

0.000
6
0.000
7

0.000
3
0.000
3

DPM
O

YRT

YNA

ZLt

Zst

324.25

0.9994

0.9997

3.43

4.93

328.50

0.9993

0.9997

3.43

4.93
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Mei

1303620

894

2

0.000
7

0.000
3

342.89

0.9993

0.9997

3.43

4.93

Dari tabel 2 dan tabel 5 terlihat perbedaan level sigma sebelum dan setelah perbaikan.
Blok Diagram setelah perbaikan

Gambar 6 : Blok Diagram setelah perbaikan

Hasil Perbaikan Pengarunya Terhadap Material Buang.
Dalam penelitian ini dapat di lihat pengaruh turunnya tingkat cacat terhadap material yang
dibuang. Dari delapan jenis cacat yang dijelaskan dalam bab IV, jenis cacat terminal rusak
menjadi menjadi penyebab utama material buang karena cacat ini tidak bisa di kerjakan ulang.
Dari tabel 4.2 diketahui bahwa cacat terminal rusak mencapai 50% dari total cacat yang terjadi.
Bulan

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul

Tabel 6 Jumlah material buang
Jumlah Jumlah
Jumlah
Produksi cacat
material
buang
515842
430141
339257
426374
405450
403017
453993

1049
903
664
887
824
700
907

625
398
354
432
457
546
502
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Agus
Sep
Okt
Nop
Des
Maret
April
Mei
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

655069
667050
670887
750678
768760
1350800
1400286
1303620

1295
1223
1287
1278
1355
876
920
894

1295
1049

624
589
658
602
723
426
357
465

1355
1223 1287 1278

907
876 920 894
723
700
664
625
624 589 658 602
546 502
457
426 357 465
398 354 432
1

903

2

887 824

3

4

5

6

Jumlah cacat

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah material buang

Gambar 7 Gafik perbandingan antara cacat dengan material buang.
5. KESIMPULAN
1. Metode DMAIC dapat digunakan untuk menganalisis akar permasalahan dari timbulnya
cacat pada produksi wire harness.
2. Proses perbaikan yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas mesin, pemeliharaan
yang teratur dan investasi mesin baru.
3. Peningkatan nilai sigma setelah perbaikan yaitu dari 4.6 σ menjadi 4.9 σ.
4. Efisiensi pemakaian material akan meningkat dengan pengurangan tingkat cacat pada
produksi.
5. Penelitian ini perlu
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Terima kasih kepada manajement PT. XYZ yang telah mendukung kami dalam melakukan
penelitian ini terutama kepada Bapak Ady Kurniawan dan Bapak Wahyu Widodo.
REFERENSI
Jeffrey K. Liker (2006). The Toyota Way (Indonesian Edition). Penerbit Erlangga.
Wyrwicka, M.K & Mrugalska, B. (2017). Mirages of Lean Manufacturing in Practice. Journal
of Procedia Engineering 182 ( 2017 ) 780 – 785.
David L. Goetsch, Stanley B. David (2013). Quality Manajement for Organization Excellence.
Pearson Education (Seventh Edition)
Juran, J.M, Godfrey A. B (1999) Juran’s Quality Handbook. McGraw-Hill (Fifth Edition)
Chhikara Mohit, Narwal S. M., Dahiya Pradeep. (2017). Implementation of Six Sigma in Indian
Manufacturing Industries. IJARIIT Volume3, Issue1

239

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Ahmed Mousa (2013). Lean, six sigma and lean six sigma Overview. IJSER, Volume 4, Issue
5,
Castro, S. & Riedel, C. (2017). Assessment Of The Implementation Of Manufacturing
Excellence In a Fiber Based Packaging Manufacturing Environment. Journal of
Procedia CIRP 63 ( 2017 ) 113 – 118.
Ching-Chow Yang (2012), Total Quality Management and Six Sigma, Published by InTech
Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia
Hazel, J., Render, B., (2014). Operation Management: Sustainability and Suply Chain
Management, 11th ed. New Jersey: Pearson Education.
Sanjib Biswas, S., Barnali Chowdhury, B., (2016). Industrial Applications and Practices of
Six Sigma – A Literature Review. International Advanced Research Journal in
Science, Engineering and Technology Vol. 3, Issue 3,
Mohamed K. Hassan (2013). Applying Lean Six Sigma for Waste Reduction in a
Manufacturing Environment. American Journal of Industrial Engineering, 2013, Vol. 1,
No. 2, 28-35.

240

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID P-TEKNIK-04

HOME – COVID 19\
Franky Liauw

Program Studi Sarjana Arsitektur, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik,
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel:frankyl@ft.untar.ac.id
ABSTRAK
Dibanding house, home dianggap lebih mencerminkan kenyamanan sebuah tempat. Tidak ada ungkapan house
sweet house, at house, atau ungkapan lain yang mencerminkan tempat orang merasa kerasan, nyaman, cocok untuk
bertempat tinggal. Suasana seperti di rumah, homey dan cosy, sering ingin diwujudkan dalam perancangan fungsi
non rumah. Hal ini menunjukkan bahwa home memang penting. Keharusan tinggal di rumah akibat merebaknya
covid 19, memunculkan banyak keluhan tentang bosan dan jenuhnya tinggal di rumah, yang seharusnya
merupakan home. Apakah yang salah dengan home? Apakah yang selama ini sudah dianggap home ternyata
sebenarnya belum merupakan home? Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini mencoba menggali
kecenderungan-kecenderungan dalam bidang arsitektur yang menjauhkan tercapainya home dalam rancangan
bangunan-bangunan rumah. Produk massal dalam pembangunan perumahan, yang mengarah pada penyeragaman
arsitektur, peniruan modernisasi barat ke dalam arsitektur bangunan maupun arsitektur kota, dan penonjolan ego
arsitek dalam perancangan rumah tinggal individu, adalah beberapa aspek yang mengabaikan karakter individu
penghuni dan ciri lokal yang penting dalam mewujudkan home. Di tengah pola kehidupan yang semakin
berkembang dinamis dan tekanan kesibukan yang sering membuat stress, home sebagai penyeimbang, semakin
diperlukan. Fokus perhatian sebaiknya ditujukan pada produksi rumah skala besar dan massal, yang jelas
mengabaikan kebutuhan dan karakter penghuni, sebagai syarat terciptanya home. Tren pembangunan rumah secara
massal tidak dapat diubah, sehingga peluangnya adalah bagaimana memodifikasinya agar sesuai dengan karakter
masing-masing pemilik. Dalam proses pembangunan perumahan, pemilik diberi kesempatan menyampaikan
kebutuhan dan keinginannya. Menciptakan keberagaman di tengah keseragaman, agar home tetap dapat
diwujudkan.
Kata Kunci: home, covid 19, produksi rumah massal, modernisasi.
ABSTRACT
Compared to house, home is considered to reflect the comfort of a place. There is no saying house sweet house, at
house, or any other expression that reflects a place for people to feel at home, comfortable, suitable to live in. An
atmosphere like home, homey and cozy, often realized in the design of non-home functions. Home is important.
The need to stay at home due to the outbreak of Covid 19 has raised many complaints about being bored and tired
of living at home, which should be home. What is wrong with home? Is what has been considered home so far not
actually home?Using descriptive qualitative methods, this paper tries to explore trends in architecture that keep
home from being achieved in design of house buildings. Mass product housing, which leads to architectural
uniformity, imitation of western modernization in building and urban architecture, and accentuation of architect's
ego in design of individual residences, are some of aspects that ignore individual character of occupants and local
characteristics that are important in realizing home. In the midst of life pattern that is increasingly dynamic and
the pressure of a busy life that often creates stress, home as a balance is increasingly needed. The focus of attention
should be on large and mass-scale home production, which clearly ignores needs and character of residents, as a
condition for creating a home. The trend of building houses in bulk cannot be changed, so the chances are how to
modify them to suit the character of each owner. In housing development process, owners are given opportunity
to convey their needs and desires. Creating diversity in the midst of uniformity, so that home can still be realized.
Keywords: home, covid 19, mass product housing, modernisation

1.

PENDAHULUAN
Dalam bahasa Inggris, orang sering membedakan antara house dan home. Orang
berusaha menciptakan home pada sebuah bangunan, tidak sekedar house. Banyak ungkapan
yang menonjolkan arti penting home, misalnya: a home away from home, yang diartikan
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sebagai a place where one is as happy, relaxed, or comfortable as in one’s own home; atau
home is where the heart is, yang kurang lebih berarti: your home will always be the place for
which you feel the deepest affection, no matter where you are; at home yang berarti: comfortable
and at ease in a place or situation; home sweet home, artinya: used as an expression of one’s
pleasure or relief at being or returning to one’s own home. (Lexico.com)
Dalam bidang perancangan lingkungan buatan, arsitektur dan interior, sering digunakan
ungkapan homey dan cosy. Perancang berusaha menghadirkan suasana senyaman seperti di
rumah ketika merancang berbagai fungsi non rumah. Dengan suasana seperti di rumah,
diharapkan bekerja di kantor menjadi nyaman, santai, produktif, mungkin karena bekerja di
kantor sering membuat karyawan stress. Hotel bersuasana rumah juga diharapkan agar tamu
yang menginap merasa seperti di rumah sendiri, yang tentu akan terasa lebih nyaman dibanding
di tempat yang asing. Begitu pula dengan tempat-tempat lainnya.
Davoli menggambarkan rumah dengan kalimat: the mood is contemplative. It’s a home
that makes us think of the smell of espresso in the morning... lalu dilanjutkan dengan kalimat:
the home feel dreamy, otherwordly and utterly tranquil. This seaside home is an oasis of purity.
Inside the white house there’s warm family welcome. My house is like my life; a collection of
moments, I enjoy the moment I am living. .... make the home feel safe and cosy, yet with a sense
of freedom.... the master bedroom is a serene relaxing space. A white room gives a feeling of
quietness and peacefulness (Davoli, 2012, 217-225). Davoli mengungkapkan home seolah
menjadi tempat yang paling nyaman dibanding semua fungsi lain dalam bidang lingkungan
buatan. Home menjadi tempat idaman bagi setiap orang.
Lalu covid 19 melanda kehidupan kita. Anak-anak harus belajar di rumah, kelompok usia
produktif bekerja di rumah, juga hampir semua kelompok lainnya. Tidak berlangsung lama,
banyak kalangan mulai mengungkapkan rasa jenuh dan bosan, bahkan stress karena
“terkurung” di rumah, atau tempat yang sebenarnya sudah banyak dianggap sebagai home.
Rumah dalam pengertian home, yang semula seolah menjadi tempat yang paling nyaman, kini
kehilangan maknanya. Cukup banyak orang ternyata cepat merasa bosan tinggal di rumah.
Apakah rumah sebenarnya belum menjadi home, atau kenyamanan yang diberikan home
memang tidak bisa bertahan lama?
“Kurangi penyebaran virus corona, warganet gaungkan tagar stay at home”. Berita ini
menyebutkan bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan terbaru bagi masyarakat
untuk beraktivitas di rumah, dalam rangka menekan sebaran virus corona. (Damar, 15 Maret
2020). Awal “terkurung” di rumah dimulai.
Karolin Rista, psikolog Untag Surabaya, menyatakan bahwa kebosanan itu hal yang wajar,
karena aktivitas seseorang menjadi sangat terbatas. Namun terdapat juga sisi positif, yaitu orang
tua memiliki kualitas waktu terbaik untuk anak, bisa mengeksplore kegiatan yang sebelumnya
jarang dilakukan, seperti memasak. (Melani, 13 April 2020).
Banyak berita terkait pengaruh covid 19. Septiani membuat tulisan dengan judul “Jenuh
kelamaan stay at home” (Septiani, 21 April 2020). Hanya dalam waktu lebih kurang 1 bulan
sejak stay at home dilontarkan, berita tentang bosan dan jenuh tinggal di rumah sudah meluas.
Apakah ada batas waktu tinggal di rumah (home) agar tetap merasa nyaman, lewat batas itu,
rumah akan menjadi tempat yang membosankan, tidak menjadi home lagi. Apakah memang
demikian?
Fundrika, 2 Mei 2020, menulis tentang “Berapa lama orang tahan karantina mandiri, survey
ini ungkap faktanya”. Dalam tulisannya, Fundrika bercerita tentang Nomura Societies, seperti
yang dilansir Japan Today, mengungkap hasil survei yang mereka lakukan. Dari 1473
responden, 36,9% menyatakan dapat bertahan sekitar 1 minggu, 18,9% selama 2 minggu penuh,
15,4% hanya selama 2 atau 3 hari. Secara demografi, yang berusia lebih dari 18 tahun dapat
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bertahan 14,4 hari, tanpa kontak fisik dengan dunia luar. Rata-rata ini terbagi atas: yang berusia
40 an rata-rata hanya 12 hari, sedangkan yang berusia 70 an rata-rata 18 hari. Jadi selain
mengatasi ancaman penularan virus secara fisik, perlu diatasi pula kesehatan mental.
Gencarnya berita tentang covid 19 dan keharusan tinggal di rumah, menunjukkan
kenyataan, bahwa bagi sebagian orang, tinggal di rumah untuk waktu yang relatif lama secara
terus menerus, dapat menimbulkan kebosanan, kejenuhan, bahkan stress. Masalah bisa pada
manusia penghuni, bisa juga pada rumahnya. Banyak orang yang selama ini menganggap
rumahnya sebagai home ternyata keliru sangka, atau arti home perlu dikaji ulang.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informasiinformasi online tentang dampak covid 19, dijadikan sebagai acuan dan pembanding.
Literatur-literatur tentang home ditelusuri untuk mendapatkan gambaran pandangan dan
rancangan yang menciptakannya. Lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan
memperbandingkan fakta-fakta yang ada, untuk menemukan ide alternatif tentang prinsip
perancangan arsitektur yang dapat membentuk home.
3.

PEMBAHASAN DAN HASIL
Ramainya keluhan masyarakat tentang perasaan bosan dan jenuh berkegiatan dari rumah
untuk waktu yang lama (Damar, Melani, Septiani, dan Fundrika), sudah sewajarnya menjadi
perhatian dari berbagai bidang ilmu yang terkait, termasuk bidang arsitektur, yang
bersinggungan dengan bangunan atau rumah, tempat masyarakat tersebut tinggal.
Bidang psikologi mungkin dianggap paling langsung terkait dengan kondisi bosan dan
jenuh ini. Sudah banyak penjelasan dan saran-saran yang dikemukakan oleh para ahli di bidang
psikologi, agar masyarakat dapat mengatasi kondisi tidak menyenangkan ini, bahkan dapat
membahayakan bila berkelanjutan terus. Secara psikologis, keluhan masyarakat tersebut
dianggap wajar, karena terjadinya peralihan mendadak dari rutinitas berkegiatan cukup lama di
luar rumah untuk bekerja atau belajar, atau kegiatan lainnya, menjadi “terkurung” di rumah
terus menerus. Dengan karakter manusia yang beragam, dianggap wajar pula bila ada sebagian
masyarakat yang kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, apalagi berlangsung secara
tiba-tiba. Banyak anjuran dari psikolog untuk mengatasi masa sulit ini, mulai dari berpikir
positif tentang berkegiatan di rumah, memanfaatkan waktu bersama keluarga, menciptakan
kegiatan/hobby baru, dan sebagainya (Melani). Semua terkait dengan individu manusia.
Pemilik rumah biasanya mengatur tata ruang dan bangunan sesuai dengan kebutuhan,
keinginan, dan seleranya masing-masing, baik rumah beli jadi, maupun yang dirancang sendiri,
atau bersama dengan arsitek. Dengan demikian, kebanyakan rumah sebenarnya sudah diatur
oleh dan sesuai dengan penghuninya. Namun, ternyata hal ini tidak cukup untuk membuat
penghuninya merasa kerasan dan tahan berlama-lama “terkurung” di rumahnya. Selain
mengatur diri sendiri seperti yang dianjurkan oleh para psikolog, bidang arsitektur yang
berkaitan dengan rancang merancang rumah, seharusnya dapat juga memberikan bantuan.
Covid 19 dan home
Keharusan tinggal di rumah karena covid 19 mungkin membuat kita seolah baru
menyadari, bahwa rumah, yang selama ini kita anggap sebagai home, ternyata tidak senyaman
yang dapat membuat kita bertahan lama hidup terus menerus di dalamnya. Pernyataan bosan
dan jenuh sebenarnya merupakan pengakuan, bahwa rumah yang ditinggalinya belum dapat
membuatnya kerasan atau betah berlama-lama tinggal di sana.
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Pola hidup kita sebelum covid 19 beragam. Para pekerja, pelajar, pedagang, pengusaha,
dan yang sejenis, biasa pergi pagi pulang sore, pada hari kerja. Dengan kemacetan yang parah
dan jarak yang jauh, sebagian bahkan pergi subuh pulang malam. Waktu tinggal dan
berkegiatan di rumah biasanya sangat singkat, apalagi bila dikurangi waktu tidur sekitar 8 jam
bila ingin sehat. Kondisi ini sangat mungkin membuat kebanyakan kita menganggap rumah
yang seadanya pun sebagai home. Di rumah kita dapat menemukan suasana santai, tidak diburuburu pekerjaan dan tugas. Berbincang santai dengan anggota keluarga, bukan mendiskusikan
pekerjaan dan tugas. Rumah menjadi selingan dari kegiatan utama bekerja dan belajar yang
sudah banyak menyita energi.
Ketika harus bekerja dan belajar di rumah, pola kegiatan utama dan selingan ini berubah
total. Kegiatan bekerja dan hubungan keluarga bercampur, sering sulit memisahkannya, sering
menjadi serba salah. Hampir tidak mungkin kita menerapkan jam kerja kantor di rumah, ada
saja urusan rumah yang harus ikut ditangani. Tidak mungkin kita bersikap masa bodoh, dan
terus konsentrasi bekerja, sementara anggota keluarga menuntut perhatian, atau menghadapi
kondisi yang membutuhkan bantuan.
Kondisi sebaliknya dapat juga terjadi, karena bekerja di rumah, batas waktu kerja
menjadi tidak ketat. Jam kerja menjadi “tidak ketat”, bisa berarti kita bersikap santai karena
merasa tidak ada lagi yang mengawasi, tapi bisa juga kita bekerja tanpa kenal waktu, sampai
tengah malam, bahkan sabtu minggu pun masih bekerja. Karena pasti berada di rumah,
“pekerjaan” mengejar kita lewat internet sembarang waktu.
Di kantor kita berhenti bekerja setelah jam pulang kantor, pekerjaan dilanjutkan
keesokan harinya. Di rumah, kita seolah dituntut bekerja hingga selesai. Kadang tanpa sadar
kita “mengajak” teman kantor untuk terus bekerja dengan mengirimi email, mendiskusikan
urusan kantor. Bahkan tidak jarang ada undangan rapat di luar jam dan hari kerja. Ada yang
menganggap bekerja di rumah jauh lebih santai, ada pula yang menganggap jauh lebih berat.
Tergantung sikap masing-masing.
Tidak mengherankan bila perubahan pola kegiatan rutin ini membuat sebagian orang
merasa lebih stress, tapi sebagian lagi justru menikmatinya. Tapi yang jelas, peran rumah
berubah cukup besar. Bila sebelumnya rumah sebagai tempat kita berlabuh setelah bekerja berat
seharian di luar, sekarang rumah menjadi tempat tinggal, berlabuh, dan sekaligus bekerja penuh.
Bila sebelumnya kita mengalami pergantian suasana tempat kerja ke tempat tinggal, sekarang
kita menghadapi suasana yang sama sepanjang hari, minggu dan bulan dalam menjalankan
semua kegiatan kita.
Perubahan pola kegiatan yang drastis ini membutuhkan kesiapan diri masing-masing
orang. Orang yang tidak siap, tidak mau berubah, lambat penyesuaian diri, atau tidak dapat
menghadapi perubahan, pasti akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Perlu disiplin tinggi
bila ingin mempertahankan pola bekerja seperti di kantor, yang hampir tidak mungkin terjadi,
bila tidak ingin terjadi benturan dengan urusan keluarga.
Mungkin juga kita yang memang harus menyesuaikan diri dan pola kegiatan kita. Bagi sebagian
besar orang, rumah memang bukan merupakan tempat bekerja. Sehingga di masa awal
peralihan ini, wajar bila banyak benturan kepentingan terjadi. Penyesuaian-penyesuaian
dibutuhkan, baik dari individu manusianya, maupun dari sisi rancangan rumahnya.
Rumah sebagai produk massal
Rumah menjadi kebutuhan semua orang. Tiap orang butuh tempat tinggal. Mungkin
menjadi cita-cita semua orang untuk punya tempat tinggal yang tetap, bahkan dengan status
milik, bukan sewa, atau sementara. Memiliki rumah memberi rasa aman. Kebutuhan massal ini
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merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan menjanjikan bagi dunia usaha pengadaan
perumahan.
Para pengembang tentu saja memanfaatkan peluang besar ini. Pola pemasaran
umumnya mempertimbangkan golongan atau tingkat ekonomi calon pembeli. Untuk tingkat
ekonomi tinggi banyak ditawarkan kaveling dalam bentuk tanah kosong. Pembeli diberi
kebebasan untuk menentukan ide dan menyewa arsitek atau perancang sendiri. Pengembang
hanya menginformasikan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Cara ini tentu
saja menghasilkan biaya rancangan dan pembangunan yang jauh lebih tinggi, namun karena
pembeli termasuk kelompok berduit, tidak menjadi masalah. Kelompok ini lebih berpeluang
untuk menciptakan rumah yang menjadi home.
Di lain sisi, bagi pasar golongan ekonomi sedang dan rendah, pengembang lebih sering
“mencetak” rumah secara seragam, sama, bentuk, bahkan warna, seragam keseluruhannya,
dalam jumlah ratusan, bahkan ribuan. Cara ini menghemat banyak biaya produksi. Sehingga
harga jual lebih terjangkau, dan pengembang mendapat untung lebih besar. Pembangunan
hunian vertikal juga cenderung menghasilkan rancangan unit-unit yang standar dan seragam,
baik untuk apartment mewah hingga rumah susun sederhana.
Kenyamanan tiap orang bersifat unik. Rumah dalam arti home bagi tiap orang, dengan
demikian, juga unik. Patut diragukan bahwa produk ratusan hingga ribuan rumah yang seragam
tersebut dapat sekaligus menjadi “home” bagi semua penghuninya. Apalagi bila ketika proses
pengadaan perumahan tersebut, tim ahli pengembang paling jauh hanya melakukan survey
calon pasar untuk memperoleh informasi rata-rata tentang selera dan gaya hidup sekelompok
responden, yang sangat jauh dari mewakili secara tepat karakter masing-masing calon
penghuni.
Dengan demikian, mungkin bagi kebanyakan pemilik rumah dalam kompleks
perumahan, rumahnya seolah menjadi “home”. Namun setelah covid 19 merebak, dan warga
harus tinggal di rumah dalam waktu lama, baru terbukti bahwa rumahnya sebenarnya belum
menjadi home.
Walau tidak dilakukan penelitian secara akurat, pembangunan rumah sebagai produksi
massal yang seragam, patut diduga kuat tidak akan menjadi home. Hal ini sudah sewajarnya,
karena manusia adalah mahluk yang unik, setiap individu mempunyai karakter tersendiri. Agar
menjadi home, rumah yang diproduksi secara massal butuh disesuaikan dengan karakter
penghuni masing-masing. Produk tersebut belum siap menjadi home.
Arsitek merancang untuk penghuni
Arsitek, sebagai ahli dalam bidang perancangan bangunan, tentu bertugas untuk
merancang bangunan bagi kliennya. Sebagai ahlinya, wajar bila arsitek merasa lebih tahu
tentang bidang ini, sehingga dalam proses perancangan, walaupun arsitek mengumpulkan
informasi tentang calon penghuni, mungkin sebagian besar proses diputuskan oleh arsitek.
Arsitek memutuskan bagi klien seolah pasti memenuhi kebutuhan, keinginan dan selera klien.
Proses di atas wajar dan memang sudah umum dilakukan. Mungkin klien juga tidak mau
repot-repot dilibatkan terus dalam proses perancangan, dan mempercayakannya kepada arsitek,
yang memang ditugaskannya.
Membuat house menjadi home, membutuhkan kerja sama arsitek dengan penghuni.
Arsitek mungkin sering merancang menurut idenya sendiri, dengan sedikit, atau banyak
mengabaikan kebutuhan, keinginan, minat, selera, gaya hidup dan aspek lain dari penghuni.
Trend gaya kehidupan, dan perkembangan serta perubahan pola kegiatan dan kehidupan
bermasyarakat, bahkan pola kegiatan berekonomi, seharusnya banyak mengubah pola
rancangan rumah.
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Sebagian arsitek terkenal bahkan sudah memiliki ciri sendiri, yang selalu dituangkan
dalam rancangannya. Hasil rancangan menjadi perpaduan antara kebutuhan dan keinginan
klien, dengan ciri sang arsitek. Klien sering memang sengaja memberi tugas kepada arsitek
terkenal tersebut, karena suka terhadap karya, berikut cirinya, namun tanpa sadar sudah
mengkompromikan karakter pribadinya dengan ciri sang arsitek. Dalam keadaan seperti ini,
mungkin pengertian home tercampur dengan rasa bangga.
Modernisasi dan arsitektur
Proses modernisasi terjadi di mana-mana. Globalisasi mempercepat proses ini, dan
terjadi saling pengaruh antarbangsa dan kebudayaan. Yang lebih “maju” biasanya dijadikan
sebagai acuan, bahkan sering ditiru. Modernisasi terjadi di seluruh dunia, dan sering membawa
banyak perubahan, terutama pergeseran budaya lama, tradisional, dengan gaya modern yang
cenderung bergaya barat dengan standardisasi dan penyeragaman. Banyak pembahasan tentang
hal ini, di berbagai forum diskusi, buku, jurnal, dan sebagainya. Banyak nada kontra, namun
tidak berdaya menghentikannya.
Maheswaran menyatakan bahwa konsep rumah kantor di daerah Central Business
District, banyak mengubah bangunan hunian menjadi gedung kaca penuh, mirip dengan
bangunan komersial. Perancang mungkin “lupa” akan iklim setempat yang bersifat tropis, juga
akan kebutuhan privasi penghuni. Perancang kelihatan seperti ingin mewujudkan ide yang tidak
berpijak pada kenyataan. Penghuni bangunan kaca seperti itu, sering sepanjang hari
menutupnya dengan tirai atau gorden, demi privasi, dan menghindari panas serta silau
(Maheswaran, 2007, 34). Hal ini secara jelas menunjukkan ketidaktepatan penggunaan bahan
bangunan.
Mahgoub mengemukakan kasus di Kuwait. Pusat kota berubah menjadi kawasan
komersial, dan pola hunian berubah menjadi bergaya barat, berupa apartemen dengan gaya baru
dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh trend ekonomi dan politik
global (Mahgoub, 2007, 72). Selanjutnya, Mahgoub juga menyatakan perlunya
mengekspresikan identitas lokal dalam arsitektur (2007, 75)
Maheswaran dan Mahgoub hanya sekedar dua contoh yang menyuarakan kekhawatiran
akan proses modernisasi yang dilakukan dengan peniruan dari negara lebih maju atau barat.
Kecenderungan ini sulit dibendung, karena kekuatan pasar dan kepentingan ekonomi lebih
berperan. Dorongan untuk tampil dan hidup seperti negara maju sangat kuat, bahkan dengan
sekedar meniru. Akar kehidupan dan budaya tetap kuat melekat pada karakter lokal, sehingga
bangunan dan rumah tiruan dari barat ini akan tetap terasa asing, dan sulit dijadikan sebagai
home.
Arsitek merancang bersama penghuni
Ryan (2006, 13) menceritakan tentang proyek yang dikerjakan bersama dengan kliennya
(Alan), “setelah jadi, hasil rancangannya sama sekali tidak memperlihatkan seleranya, tapi jelas
terlihat sebagai cerminan karakter Alan sebagai pemilik. Berawal dari apa yang aku pelajari
tentang Alan, dan berproses untuk mendukung tujuannya sebagai pemilik. Hasilnya terlihat
bagus dan berfungsi dengan baik, bahkan Alan yang semula tertutup, mulai memperoleh teman
dan bersosialisasi di rumahnya”. Ryan melakukan proses perancangan dengan mengajak
kliennya berpartisipasi. Ryan lebih banyak “membimbing” Alan dalam menciptakan konsep
home nya.
Dalam buku-buku yang membahas tentang home, tidak pernah gambar-gambar rumah yagn
ditampilkan sebagai contoh merupakan rumah deret, townhouse, atau rumah-rumah yang
seragam di sebuah kompleks perumahan. Contohnya selalu berupa rumah individu unik, yang
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dirancang khusus, sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakter penghuninya. Kental
dengan kekhasan yang tidak akan ditemukan pada bangunan rumah lainnya.
Mungkin bukan hanya Ryan yang menjalankan profesi perancangannya dengan mengajak
klien berpartisipasi, bahkan seolah menjadi fasilitator, dan membuat klien yang “tampil”
menjadi perancang rumahnya sendiri. Pendekatan ini membutuhkan arsitek yang bukan hanya
dapat merancang, tapi juga membimbing dan mengajarkan kepada klien agar bersama-sama
dapat mewujudkan impiannya. Keterlibatan penuh dalam proses mewujudkan rumahnya, tentu
akan memperkuat rasa memiliki, juga kecocokan dengan hasilnya. Hal ini tentu akan
memperbesar kemungkinan rumah menjadi home.
Home bagi semua
Kegiatan manusia yang terus bertambah dan semakin beragam, memberi banyak pilihan
kegiatan yang “lebih menarik” dibanding berada di rumah, walau sebagai home sekalipun.
Kejenuhan di tempat kerja dan tempat belajar, yang cenderung bersifat rutin, mungkin
mendorong orang untuk mencari “hiburan” atau kegiatan rekreasi yang tidak bisa diperoleh di
rumah.
Sebelum covid 19, di mall, cafe, restoran, atau tempat publik lainnya, selepas jam kerja,
sering terlihat para usia produktif “nongkrong” berlama-lama, menikmati suasana di sana. Di
beberapa cafe, bahkan, cukup banyak pelajar dan mahasiswa yang mengerjakan tugas hingga
malam. Waktu bersama keluarga di rumah semakin singkat. Rasa jenuh dan bosan, serta stress
karena “lama” terkurung di rumah, mungkin sudah sejak lama berlangsung, masa covid 19
hanya memperjelas gejala ini saja. Covid membuktikan bahwa selama ini kita “mungkin salah”
mendefinisikan home. Kalau home dianggap sebagai tempat paling nyaman, tempat kita
berlabuh, kenapa secepat itu kita merasa bosan bila diam di rumah terus menerus. Tentu banyak
alasan lain yang membuat home tidak lagi menjadi tempat utama dalam kehidupan manusia.
Dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks, cenderung serba sibuk terutama di
perkotaan, kecepatan proses yang semakin tinggi, begitu pula tuntutan dan tekanan dalam
berbagai bidang, serta persaingan yang semakin ketat untuk sekedar bertahan hidup, home sweet
home akan tetap, bahkan semakin dibutuhkan. Home, sebagai tempat yang paling nyaman, dan
paling tepat untuk membina hubungan erat di antara anggota keluarga, tentu tetap penting dalam
kehidupan masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi para arsitek. Kriteria rancangan rumah
agar menjadi home membutuhkan pemikiran ulang, dan kriteria baru yang berbeda dari yang
lama.
Masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi mungkin tidak akan kesulitan untuk
mewujudkan home. Mereka dapat menyewa arsitek untuk merancang sesuai dengan impiannya
dan menghasilkan bangunan rumah yang tentunya berpeluang besar untuk menjadi home.
Masyarakat tingkat ekonomi sedang dan rendah sebaiknya dianggap juga sepantasnya memiliki
home, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Penciptaan home yang indah, dapat
disesuaikan dengan kondisi anggaran setiap pemilik rumah (Green, 2015). Kondisi ini akan
banyak membantu mengatasi masalah individu dan sosial masyarakat, yang akan berdampak
luas dan berantai ke segala aspek yang terkait.
Keseragaman bentuk bangunan dalam kompleks perumahan sebaiknya tidak dijadikan
sebagai penghambat penciptaan home bagi masing-masing penghuninya. Mungkin tidak dapat
100% menjadi home idaman, tapi usaha mewujudkannya tetap harus dijalankan. Bila
keseragaman tidak harus dipertahankan secara ketat, peluangnya cukup besar untuk
memodifikasi bentuk bangunan maupun ruangan dalamnya sehingga dapat menjadi home bagi
masing-masing pemilik. Arahnya mungkin menciptakan keberagaman di tengah keseragaman
.
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4.

KESIMPULAN
Setiap orang mungkin mengidamkan memiliki home. Rumah tempat dia merasa betulbetul nyaman dan betah. Suasana seperti di rumah bahkan sering menjadi konsep perancangan
bagi fungsi-fungsi lainnya. Tempat kerja, restoran, sekolah, dan tempat kegiatan lainnya,
dirancang dengan suasana seperti rumah.
Covid 19 yang memaksa kebanyakan orang “terkurung” di rumah masing-masing,
mengungkap fakta, bahwa cukup banyak orang yang mulai merasa bosan, jenuh, bahkan stress,
hanya dalam waktu 2-3 hari tinggal terus menerus di rumah. Ada juga yang lebih tahan, hingga
3 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang cukup kesulitan menyesuaikan diri
dengan perubahan pola kegiatan dan pola hidup yang terjadi mendadak. Rumah yang selama
ini dianggap sudah menjadi home, ternyata tidak cukup membuat betah.
Alasan yang banyak mengemuka adalah karena menghadapi kondisi yang statis, itu-itu
saja, tanpa variasi, maka menimbulkan kebosanan, kejenuhan, kesepian, dan stress. Ahli di
bidang psikologi banyak menganjurkan untuk menciptakan berbagai kegiatan baru yang
menyenangkan, untuk keluar dari gangguan terhadap kesehatan mental ini.
Bidang arsitektur, sebagai tempat kejadian-kejadian tersebut berlangsung, seharusnya
dapat ikut memberikan solusi. Agar tidak berkesan statis, rancangan perlu dibuat dinamis,
disertai fleksibilitas. Bentuk bangunan, ruangan, elemen bangunan, bahkan perabotan,
sebaiknya dirancang untuk memberi peluang bagi perubahan, yang mendukung pergantian
suasana.
Kedinamisan dan fleksibilitas ini perlu dirancang agar mudah dilakukan, sehingga
penghuni yang awam dalam bidang arsitekturpun dapat melakukannya sendiri. Perabotan atau
furniture dirancang agar mudah digeser sehingga penghuni dapat mengatur tata letak atau layout
ruangan sendiri. Dinding penyekat dapat dirancang agar fleksibel, sehingga ruangan dapat
dipersempit atau diperluas sesuai kebutuhan. Bentuk, warna, dan arah sorot cahaya buatan dapat
diubah-ubah, sehingga suasana ruangan juga terasa bervariasi dan dinamis.
Pengembang kompleks-kompleks perumahan, yang selama ini cenderung membangun
rumah serba seragam, harus memberi kesempatan dan kebebasan bagi para pemilik untuk
menyesuaikan rancangan rumahnya sesuai dengan karakter masing-masing. Perlu ada
kompromi kepentingan, misalnya pengembang tetap menerapkan keseragaman dalam hal
struktur bangunan rumah, namun konstruksi dan finishing diserahkan penentuannnya kepada
pemilik rumah.
Ucapan Terima Kasih
Terima kasih covid 19, yang telah memberi inspirasi untuk membuat tulisan ini.
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ABSTRAK
Banyaknya masalah kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini mengingatkan kembali bahwa
adanya situasi darurat yang dialami beberapa orang dan membutuhkan payung hukum yang
komperehensif bagi masyarakat untuk menekan kekerasan seksual. Di waktu yang bersamaan pula, di
sisi lain payung hukum tersebut tidak bisa terbuka. Juli 2020 kemarin, RUU PKS (Rancangan Undang
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Porlegnas (Program Legislasi
Nasional) 2021, dimana berbanding terbalik dengan kenyataan yang dibutuhkan di lapangan. Hal ini
berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang
memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk pemulihan korban
sampai sekarang pun belum di sah-kan. Akibatnya, korban pun sampai sekarang belum mendapatkan
hak sepenuhnya disaat itu pula korban juga mengalami dampak yang berat yaitu trauma. Fasilitas yang
seharusnya bisa didapatkan oleh korban nyatanya 60% rusak sehingga menimbulkan masalah baru
sampai adanya ancaman ke korban maupun orang-orang sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mewadahi para korban untuk pulih kembali dari kejadian yang membuat hidup mereka berubah,
melindungi mereka dari ancaman, hingga membantu mereka bangkit melalui lingkungan positif. Melalui
metode experimental yang berdasarkan psikoanalisis yang dialami oleh korban, arsitektur bisa
membantu para korban untuk sembuh kembali.
Kata Kunci: Arsitektur, Fasilitas, Kekerasan Seksual, Korban, RUU-PKS, Pemulihan, dan
Pemberdayaan.
ABSTRACT
A lot of sexual violence happened lately remind us there's emergency situation for some people that
experienced it and need comprehensive legal protection to push the sexual violence. In the same time
and another side, the shield couldn't protect. Yesterday on July, 2020 the elimination of sexual violence
(RUU PKS) was postponed until 2021 National Legislative Program (Prolegnas), which is inversely
proportional to the reality required in the field. This thing had a big impact to the victim because one of
content from RUU-PKS draft has the policy to push the sexual violence and until now it has not been
legalized. Until now they have not received their right and at the same time, they have to experienced
the heavy impact, trauma. Facilities are 60% defective and a lot of problems shows up such as threat,
coercion, etc to the victim and family. This research aims to enable victims to recover from events that
change their lives, protect them from threats, and help them rise through a positive environment.
Through experimental methods based on psychoanalysis experienced by victims, architecture can help
victims to recover.
Kata Kunci: Architecture, Facilities, Sexual Violence, Victim, Sexual Violence Eradication Bill,
Recovery, and Empowerment.

1.
PENDAHULUAN
Kekerasan Seksual
Banyaknya masalah kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini seperti di Denpasar
terdapat kasus korban hamil yang dinikahkan dengan pemerkosa nya, lalu di Lampung Timur
korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan
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Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di perkosa oleh pengelola lembaga di
daerah tersebut, dan kasus yang 1 tahun lamanya dipendam oleh seorang korban sendiri dan
akhirnya diangkat di media sosial nya melalui unggahan Instagram milik pribadinya menyadari
bahwa darurat nya hukum untuk menekan kekerasan seksual dan setiap tahunnya meningkat itu
berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Melihat dari CATAHU dari
2016, negara telah dinyatakan kondisi darurat kekerasan seksual dari 5 tahun lalu, tetapi sampai
sekarang pun belum kunjung selesai dan kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya.
Gambar 1: Tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya.

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2020

Bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami
peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan
telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi
budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan
pada tahun 2019 memuncak sampai mencapai angka 431.471 kasus, lalu 2018 mencapai
406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. Data
tersebut berasal dari Catahu yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani
Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra pengada layanan
sebanyak 3% (13.568 kasus). Data tersebut menunjukkan, dalam waktu 12 tahun, kekerasan
terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 8 kali lipat.
Jenis kekerasan yang dialami perempuan terbagi atas 4 jenis; kekerasan fisik, kekerasan
seksual, kekerasan khusus, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik dan seksual merupakan
dua jenis yang paling banyak diterima perempuan, masing-masing sebanyak 43 persen dan 25
persen. Sedangkan bentuk kekerasan seksual pada ranah publik atau komunitas yang paling
sering diterima perempuan adalah perkosaan, dengan 715 laporan sepanjang 2019 (KOMNAS
Perempuan, 2020).
Lalu memasuki tahun 2020, dari bulan Maret ke Mei 2020 tercatat 106 kasus kekerasan
seksual dalam 2 bulan, lalu jika diukur dari awal tahun pada Januari 2020, tercatat sudah ada
1.849 kasus. Kasus tersebut terus meningkat setiap tahun nya dan diprediksi akan lebih parah
jika belum ada hukum yang tegas untuk menangani kasus tersebut, belum lagi kekerasan dalam
rumah tangga. Angka yang cukup fantastis untuk disadari bahwa kekerasan seksual maupun
fisik sudah dengan jelas di sekitar kita.
Dampak dari kekerasan seksual
Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang
langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah,
takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala
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psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban
memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan
juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.
Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan
kepada korban, maka korban dapat mengalami post traumatic stress disorder (PTSD), yaitu
gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi,
ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30
hari. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.
Tanda-tanda PTSD tersebut hampir sama dengan tanda dan simptom yang ada pada depresi
menurut kriteria dari American Psychiatric Association (dalam Davison dan Neala, 1990).
Tanda-tanda tersebut adalah: (1) sedih, suasana hati depres; (2) kurangnya nafsu makan dan berat
badan berkurang, atau meningkatnya nafsu makan dan bertambahnya berat badan; (3) kesukaran
tidur (insomnia): tidak dapat segera tidur, tidak dapat kembali tidur sesudah terbangun pada
tengah malam, dan pagi-pagi sesudah terbangun; atau adanya keinginan untuk tidur terusmenerus; (4) perubahan tingkat aktivitas; (5) hilangnya minat dan kesenangan dalam aktivtas
yang biasa dilakukan; (6) kehilangan energi dan merasa sangat lelah; (7) konsep diri negatif;
menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna dan bersalah; (8) sukar berkonsentrasi, seperti
lamban dalam berpikir dan tidak mampu memutuskan sesuatu; (9) sering berpikir tentang
bunuh diri atau mati.
Menurut Georgette (dalam Warshaw, 1994) sindrom tersebut dialami oleh korban, baik
korban perkosaan dengan pelaku yang dikenal maupun pelaku adalah orang asing. Hal tersebut
akan termanifestasikan ke dalam rentang emosi dan perilaku yang luas dan bisa menurun ke
anak secara psikologis maupun turunan penyakit yang diderita fisik.
RUU-PKS
Juli, 2020 kemarin RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual) dinyatakan di lempar pada Porlegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Hal ini
berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau
sistem yang memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk
pemulihan koban pun sampai sekarang belum di sah-kan.
PKBI mencatat adapun hak-hak korban pun dirangkum atas 3 hak, yaitu;
a. Hak atas penanganan, yaitu meliputi hak-hak atas informasi, mendapatkan dokumen
penanganan, pendampingan dan bantuan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan
(pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis) serta hak mendapatkan layanan dan fasilitas yang
sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
b. Hak atas perlindungan, yaitu meliputi penyediaan akses informasi penyediaan
perlindungan, perlindungan dari ancaman kekerasan dan berulangnya kekerasan, perlindungan
terhadap kerahasiaan identitas. Melindungi korban dari sikap dan perilaku aparat penegak
hukum yang seringkali merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban;
c. Hak atas pemulihan dimana pemulihan dilakukan sebelum, selama dan setelah proses
peradilan. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan terdiri dari 12 bentuk, di antaranya
penyediaan layanan kesehatan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban secara berkala,
penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, pendampingan hukum. Pemulihan setelah
proses peradilan meliputi 9 bentuk, di antaranya pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan
kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan.
RUU-PKS menuntut Negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban
berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan
dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga
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negara terkait. Negara juga berkewajiban untuk mengalokasikan biaya pemenuhan hak-hak
korban dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional dan daerah. Selain itu, Negara juga
berkewajiban menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat dan
korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak korban (PKBI, 2019).
Sayangnya, hak-hak yang disebutkan yang terangkum pada RUU-PKS sampai sekarang
belum disahkan. Payung hukum tersebut belum bisa terbuka lebar sehingga sampai saat ini
belum ada hukum yang komperehensif bagi korban.
Arsitektur untuk pemulihan dan pemberdayaan
Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan Kementrian,
Lembaga sampai bentuk arsitektur nya. Tetapi ditemukan beberapa masalah yang terjadi dan
perlu adanya evaluasi yang harus diperbaiki dari sistem hingga bentuk atau wadah tersebut.
Seperti contoh kasus di Lampung Timur korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah
aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Anak (P2TP2A) di perkosa oleh pengelola lembaga di daerah tersebut ternyata sedang dalam
pengawasan di dalam Rumah Aman. Institute Criminal Justic Reform mengatakan Rumah
Aman/Safe House adalah sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan
hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal
untuk untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau
berada dalam situasi /keadaan bahaya.
Rumah aman atau safe house terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam
kondisi dan keadaan yang berbahaya. Beberapa jenis atau bentuk safe house mengacu pada
suatu tempat dimana saksi yang terancam diberikan pengamanan untuk kepentingan
memberikan kesaksian. Atau tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan (ICJR, 2017).
Dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman adalah sebuah tempat yang
difungsikan sebagai sebuah bentuk layanan perlindungan sementara bagi saksi dan korban
dengan menempatkan seseorang pada suatu tempat yang aman dan dirahasiakan demi
melindungi saksi dan korban dari tindakan yang membahayakan/mengancam dari si pelaku
tindak pidana atau orang-orang terkait lainnya. Rumah Aman adalah salah satu upaya
pemerintah melalui bidang arsitektur.
Tetapi nyatanya semenjak Juli kemarin saat setelah adanya kejadian pemerkosaan di
Lampung Timur, seluruh rumah aman diperiksa dan ditemukan bahwa 60% unit rumah aman
tersebut bermasalah sehingga perlu diadakan evaluasi berupa sistem maupun restorasi dari
rumah aman tersebut.
Rumusan Masalah
a) Bagaimana arsitektur bisa mewadahi korban untuk melakukan proses pemulihan dan
memberikan perlindungan dengan rasa aman bagi korban?
b) Bagaimana arsitektur bisa memberikan campaign secara tidak langsung dan mematahkan
stigma dari budaya patriarki?
c) Bagaimana arsitektur bisa melibatkan masyarakat atau komunitas untuk berperan dalam
pemulihan korban?
Tujuan
a) Menjadi wadah bagi para korban untuk mendapatkan hak pemulihan sekaligus menjadi
wadah emergency seperti yang disebutkan pada RUU PKS, bahwa korban berhak untuk
menerima perlakuan hak tersebut.
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b) Menjadi tempat untuk meningkatkan kesadaran dengan meningkatkan gender equality
sehingga secara tidak langsung mengedukasi bahwa ada yang salah dengan budaya patriarki,
yang mana akar dari kekerasan seksual. Sehingga memenuhi lingkungan yang aman, ramah,
suportif, dan bisa membantu korban dalam mencoba untuk sembuh dan bangkit berbasis
komunitas.
2. METODE
Metode Perancangan
Setiap trauma seseorang pasti berbeda dikarenakan dipengaruhi pengalaman masingmasing yang berbeda. Tetapi mempunyai pola yang sama, yaitu Sudden impact, Dissillusinment
phase, Rebuilding and Restoration phase, dan Wiser Living phase (Phase of Collective Trauma
Response - ICTG).

Gambar 2: Phase of Collective Trauma Response
Sumber: ICTG, 2017
Didukung dengan (Kluwer, 2015) dalam jurnal nya mengatakan secara lingkungan bahwa
penyembuhan diri secara keseluruhan bisa dikerahkan dengan 3 aspek, yaitu dari diri sendiri,
komunitas, dan fabric social nya. Pola tersebut digabungkan dengan 3 aspek ini lalu diperdalam
dengan memasukkan elemen arsitektur yang mempengaruhi psikologis seperti warna, cahaya,
dimensi, dan lain lain kedalam salah satu proses nya. Proses ini di terapkan dalam proyek ini
akan saling membantu untuk penyembuhan korban.
3. BATAS AREA RANCANGAN
Batasan area rancangan secara makro yang dipilih pada proyek ini berada di Jakarta Timur,
dikarenakan Jakarta Timur dikatakan wilayah Kota Administrasi di DKI Jakarta yang paling
banyak terjadinya pelecehan seksual sampai pemerkosaan. Jakarta Timur juga merupakan
wilayah administrasi paling padat di Jakarta, yaitu memiliki total 2,84 juta jiwa dan mempunyai
kuantitas gender perempuan paling banyak di Jakarta. Masuk ke batasan area yang lebih minim,
dipilih RPTRA sebagai patokan dari proyek ini dikarenakan RPTRA telah menjadi pos untuk
pengaduan kekerasan seksual yang didalamnya disediakan 3 layanan untuk membantu dan
melayani korban secara darurat, ada 20 RPTRA yang ditunjuk untuk menjadi pos pengaduan,
yaitu:
1. RPTRA Harapan Mulia
2. RPTRA Rustanti (diganti
Gundul)
3. RPTRA Rusun Muara Baru

ke Pulo

11. RPTRA Flamboyan
12. Rusunawa Pulo Gebang
13. Rusun Cipinang Besar Selatan
14. Rusun Griya Tipar
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4. RPTRA Marunda
5. RPTRA Rusunawa Pesakih
6. RPTRA Utama
7. RPTRA Kalijodo
8. RPTRA Kemandoran
9. RPTRA Kampung Pulo Asri
10. RPTRA Ciracas

15. Pos Kembangan Utara
16. Pos Tegal Alur
17. Pos Jati Pulo
18. Pos Pinang Ranti
19. Pos Pejaten Timur
20. Pos Ciganjur

RPTRA yang terletak di Jakarta Timur berdasarkan penempatan pos pengaduan yang
sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah ada 2, yaitu RPTRA Kampung Pulo Asri dan
RPTRA Ciracas.
Kriteria Tapak
1.
Tapak terletak di kawasan perumahan, mengingat kekerasan seksual ranah pribadi sering
terjadi dibandingkan dengan publik sehingga sulit untuk diungkap.
2.
Tapak terletak ±200-300 m dari jarak RPTRA sehingga bisa membentuk lingkungan
yang positif dari RPTRA dan melawan stigma negatif bersama masyarakat sehingga korban
bisa merasa dia juga bagian dari masyarakat. juga bisa menggunakan masyarakat sekitar
menjadi proteksi bagi proyek tersebut.
3.
Tapak harus mempunyai ambience yang tenang sehingga korban bisa fokus dalam
menjalani penyembuhannya.
4.
Tapak memiliki jalan yang mudah diakses dengan kendaraan.
Tapak memiliki unsur alam yang bisa diolah sebagai metode untuk penyembuhannya.
4. PEMBAHASAN
Pemilihan lokasi
Dari data yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa tapak tergantung dari 2 RPTRA yang
ditunjuk sebagai pos pengaduan, diantaranya adalah RPTRA Kampung Pulo Asri dan RPTRA
Ciracas, sehingga proyek ini ditujukan untuk menjadi lanjutan dari pos pengaduan dari salah
satu RPTRA tersebut. Diantara 2 wilayah tersebut, Ciracas dikatakan menjadi salah satu titik
kriminalitas yang tinggi di Jakarta Timur. Berdasarkan demografis yang mayoritas penduduk
nya di golongan ekonomi kebawah dan berdasarkan geografis, dibandingkan dengan Kampung
Pulo, Ciracas terletak didekat dengan perbatasan Jakarta Timur, yaitu Depok dan Jawa Barat.
Tempo mengatakan sehingga wilayah tersebut menjadi rawan kriminalitas karena memudahkan
pelaku untuk kabur. Secara psikologi, korban pasti merasa tidak aman untuk menetap di
wilayah tersebut apalagi dengan kriminalitas yang tinggi dan pastinya lebih memilih untuk
pergi dari kawasan tersebut seperti kasus di Congo, Afrika Tengah. Bahwa korban pastinya
berasumsi wilayah tersebut tidak akan aman. Sehingga perlu kawasan yang lebih minim
kriminalitas, tetapi masih bisa diolah dengan meng-approach wilayah dan masyarakatnya.
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Dibanding dengan itu, berdasarkan letak geografis nya Kampung Pulo terletak di tengah
Jakarta Timur. Fasilitas yang ada pencapaiannya lebih dekat seperti RSUD Pasar Rebo dan
RSUD Adhyaksa yang menyediakan fasilitas visum bagi korban, lain hal nya dengan Ciracas
yang minim fasilitas. Sehingga Kampung Pulo merupakan wilayah yang tepat bagi
pembangunan prototype untuk shelter rumah aman bagi korban.
Tapak
Batasan proyek yang ditemukan di wilayah Kampung Pulo setelah dicocokan dengan
peruntukan lahan ditemukan tapak di Jl. Sumur Jambu 9 RW 5, Kec. Makasar, Jakarta Timur.
Wilayah nya yang tidak jauh dari pemukiman warga, tetapi masih mendapatkan ambience yang
baik untuk penyembuhan
korban. Jaraknya yang hanya 254 m dari RPTRA memudahkan memantau area perumahan dari
RPTRA.

Program
Berdasarkan Phase of Collective Trauma Response diagram, adanya titik krusial pada masa
trauma, yaitu Dissillusionment phase dan Rebuilding and Restoration phase sehingga fase
tersebut ditransformasikan ke kebutuhan ruang. Dissilusionment phase diartikan sebagai masamasa yang dibutuhkan untuk penyembuhan sedangkan Rebuilding and Restoration phase
diartikan sebagai fase pemberdayaan diri.
Pada area pemulihan lebih fokus kepada pemulihan mental dikarenakan adanya fasilitas
rumah sakit yang dekat dengan wilayah atau tapak yang terpilih. Adapun program untuk
membantu pemulihan korban dengan seni sebagai metode pembantu untuk pemulihan secara
komunal diantaranya ada ruang terapi musik, ruang terapi melukis, dan ruang terapi semiotic.
Untuk secara privasi disediakan kamar bagi para korban dan ruang konsultasi sebagai wadah
bercerita kepada ahli-nya.
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Sedangkan program untuk memberdayakan diri untuk korban diantaranya perpustakaan
mini, ruang serbaguna yang bisa diisi oleh kegiatan yang bermanfaat seperti seminar atau
workshop. Selanjutnya pemberdayaan lewat penampilan diri yang bisa membantu proses
hukum seperti cara berjalan dan cara berbicara sehingga dibutuhkan studio. Tidak hanya itu,
studio bisa digunakan untuk belajar berpakaian hingga penampilan untuk mendapatkan respect.
Setelah mendapatkan pembekalan diri, korban juga diajarkan untuk melindungi dan
proteksi diri seperti ruang gymnasium dan ruang bela diri.
Secara sosial juga dibutuhkan ruang-ruang komunal dimana korban, perawat, keluarga,
hingga masyarakat seperti courtyard sebagai hearth dari bangunan tersebut. Lalu disediakan
juga ruang makan bersama, ruang kunjungan keluarga, dan front/back-yard untuk korban
bersosialisasi dengan masyarakat sebagai latihan sebelum terjun lagi ke masyarakat. Selain
melatih korban, pembentukan lingkungan yang baik dengan menjalin hubungan antar korban
dan masyarakat membuat positif lingkungan dan masyarakat juga.
Fasilitas penunjang juga disediakan untuk para ahli/perawat/volunteer di proyek ini seperti
ruang administrasi, ruang perawat, area khusus perawatm staff, dll.
Dengan mengutamakan aspek aman bagi korban pastinya akan mempengaruhi desain dari
proyek ini, Seperti akses, sistem, hingga kamar bagi korban sehingga korban merasa aman dan
membentuk relungnya sendiri.
Pendekatan Perancangan
Pendekatan perancangan nantinya yang digunakan adalah pendekatan perilaku hingga rasa
traumatis yang menjadi memori kolektif bagi setiap korban. Pendekatan melalui pemulihan
terapi dari dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual, yaitu PTSD. Dari dampak
tersebut, didapat cara-cara untuk pulih dari trauma tersebut sehingga menjadi benang merah
penyembuhan bagi para korban.
Untuk pendekatan pribadi digunakan metode perancangan dekonstruksi film yang
mencakup motion (mapping aktifitas) dan dikonfigurasi dengan elemen-elemen arsitektur yang
mempengaruhi psikologi seseorang seperti warna, cahaya, dimensi, kedalaman, alam dan
penerapan persepsi kepada ruangan untuk membantu pemulihan secara arsitektur.
5.

KESIMPULAN
Peran fasilitas pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual sangat dibutuhkan
saat ini mengingat RUU-PKS sampai sekarang belum juga disah-kan sehingga korban semakin
merasa rentan untuk mendapatkan kembali hak konstitusional tersebut. Pelayanan dan fasilitas
mencakup mental, hingga pemberdayaan diri sendiri, komunitas, dan sosial. Proses ini
dibutuhkan bagi korban untuk melatih rasa traumatis hingga siap lagi untuk terjun langsung ke
masyarakat.
Selain mewadahi secara fungsi, ternyata arsitektur juga bisa mempengaruhi psikologis dari
warna, cahaya, kedalaman, dimensi dan material untuk membantu korban pulih. Bagaimana
arsitektur bisa menyumbangkan esensi lewat spatial perception dari korban.
Arsitektur secara sosial juga bisa menyumbang peran yang besar bagi korban maupun
secara komunitas atau sosial yang lebih luas melalui ruang-ruang sosial sehingga korban bisa
melatih diri dan adanya kepercayaan yang diberikan dari masyarakat ke korban hingga
pembentukan lingkungan yang sehat dan positif tanpa adanya diskriminasi gender maupun
konstruksi sosial yang buruk dari masyarakat.
Sehingga proyek ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi lingkungan atau kawasan
menjadi lebih positif dan terbuka.
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ABSTRAK
Jembatan penyeberangan orang (JPO) berfungsi untuk membantu pejalan kaki agar dapat menyeberang
jalan dengan cepat dan aman dari resiko kendaraan yang sedang lalu lalang. JPO Grogol di depan Universitas
Tarumanagara Jakarta Barat merupakan fasilitas umum yang sangat ramai digunakan pejalan kaki. JPO
Universitas Tarumanagara di Jakarta Barat sudah berusia lebih dari seperempat abad, hal ini membuat saya tertarik
merancang ulang desain jembatan. Setelah di survei ukuran lebar jalan yang terbatas, bagian dari jembatan yang
sudah tidak layak pakai, pada saat hujan air masuk ke jembatan oleh angin , struktur jembatan terlalu dominan dan
tidak menyatu, masih adanya undakan pada badan jembatan, banyaknya spanduk yang tergantung pada railing.
Perancangan ulang desain jembatan penyeberangan Universitas Tarumanagara bertujuan agar menciptakan
kualitas kenyamanan, kebersihan, keindahan, keamanan, serta memaksimalkan fungsi dari jembatan tersebut.
Konsep dari perancangan ini dari bentuk DNA atau Deoxyribonucleic acid, yang berarti identitas yang dimiliki
setiap orang memiliki keunikannya masing-masing yang membuat mereka spesial. Desain Jembatan ini
mempunyai atap yang bergelombang sehingga berbeda dengan desain jembatan di sekitarnya.membedakan dengan
jembatan di sekitarnya, dengan desain yang unik dan menarik akan menambah keindahan kota. penambahan
vegetasi dilakukan untuk penghalang panas matahari dan juga menghalang polusi udara. Jembatan juga dilengkapi
Lampu LED warna-warni dengan jarak satu meter untuk menerangi jembatan pada malam hari dan juga menambah
keindahan.
Kata Kunci: Jembatan penyeberangan orang, merancang ulang, Universitas Tarumanagara
ABSTRACT
The pedestrian bridge functions to help pedestrians to divide the road quickly and safely from the risk of passing
vehicles. The Grogol pedestrian bridge in front of Tarumanagara University, West Jakarta, is a public facility that
is very busy for pedestrians. The Pedestrian bridge of Tarumanagara University in West Jakarta is more than one
place, this made me redesign the bridge design. After the limited width of the road, the part of the bridge that is
no longer suitable for use, when it rains the water enters the bridge by the wind, the bridge structure is too
dominant and does not coalesce, there are still steps on the bridge body, the number of banners hanging from the
railing. The redesign of the Tarumanagara University pedestrian bridge aims to create a quality of comfort,
cleanliness, beauty, safety, and to maximize the function of the bridge. The concept of this design is from the form
of DNA or deoxyribonucleic acid, which means the identity that each person has that is unique to each one that
makes them special. This bridge design has a corrugated roof so that it is different from the surrounding bridge
designs. In contrast to the surrounding bridges, with a unique and attractive design that will add to the beauty of
the city. The addition of vegetation is done to block the sun's heat and also prevent air pollution. The bridge is
also equipped with colorful LED lights with a distance of one meter to illuminate the bridge at night and also add
to its beauty.
Keywords: Pedestrian bridge, redesign, Tarumanagara University

259

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

1.

PENDAHULUAN
Jakarta merupakan ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan kota metropolitan
dengan jumlah penduduk lebih dari sebelas juta jiwa (Adhitya Akbar, 2020). Jakarta merupakan
pusat kota perekonomian dan pendidikan, di sinilah warga pinggiran mencari nafkah dan juga
ilmu. (Budi Setiawan, 2019) Jakarta dibagi menjadi lima yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur,
Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Penduduk yang terus meningkat harus
diimbangi dengan pembangunan perekonomian yang cepat pula. Salah satu hal yang sangat
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di jakarta adalah transportasi, oleh karena
itu transportasi selalu diperhatikan oleh pemerintah baik dari dari berbagai segi yaitu pelayanan,
kuantitas, kualitas, kenyamanan, kebersihan, keselamatan dan juga keamanan. Transportasi
adalah kegiatan perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan
manusia dan barang yang baik dan cepat membutuhkan fasilitas yang efektif dan efisien serta
bermanfaat. Transportasi merupakan media pendukung bagi pejalan kaki di daerah perkotaan
khususnya jakarta barat. Keberadaan pejalan kaki banyak ditemukan pada fasilitas umum
seperti terminal, halte, pusat perbelanjaan, tempat pendidikan, dan tempat-tempat lainnya.
Pergerakan pejalan kaki meliputi menyusuri jalan, menyebrang jalan dan persimpangan,
salah satu media pendukung bagi pejalan kaki adalah Jembatan penyeberangan orang (JPO).
Jembatan penyeberangan saat ini sangat diperhatikan oleh pemerintah baik dari segi usia,
perawatan dan juga desain guna keindahan ibu kota. JPO berfungsi untuk membantu pejalan
kaki agar dapat menyeberang jalan dengan cepat dan aman tanpa mengganggu kendaraan
bermotor yang sedang lalu lalang. JPO perlu dipasang apabila ada pertemuan antara jalur
pejalan kaki dengan jalur lalu lintas sehingga pejalan kaki dapat menyeberang tanpa
mengganggu lalu lintas. JPO di depan Universitas Tarumanagara di Jakarta Barat sudah berusia
lebih dari seperempat abad dan desain jembatan yang monoton, hal ini membuat saya tertarik
untuk merancang ulang baik segi desain, kenyamanan, fungsional, dan juga sesuai standar
keamanan yang berlaku. Grogol berwilayah di jakarta barat merupakan tempat yang ramai
digunakan masyarakat umum seperti fasilitas perkantoran, pendidikan dan juga pusat
perbelanjaan. Fasilitas pengguna jalan khususnya di Universitas Tarumanagara sangat
dibutuhkan seperti, trotoar yang cukup luas, halte bus, tempat duduk dan taman, serta jembatan
penyeberangan orang (JPO). Setelah mensurvei ke lokasi dengan cara menganalisis masalahmasalah yang ada di JPO UNTAR. seperti mengukur dimensi jembatan existing, mengukur
tinggi kolom, panjang jembatan, lebar jalan, tinggi railing, tinggi atap, dan ketinggian jembatan.
Analisis permasalahan yang telah dilakukan adalah:
1. Ukuran lebar jalan yang terbatas sehingga mengganggu pergerakan pengguna jembatan.
2. Bagian dari jembatan yang sudah tidak layak pakai, seperti atap jembatan yang bocor pada
saat hujan.
3. JPO Untar akan terasa panas pada saat siang dan pada saat hujan air masuk terhempas
angin.
4. Struktur jembatan terlalu dominan dan tidak menyatu dengan desain jembatan yang ada.
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Gambar 1.
Undakan pada jembatan penyebrangan UNTAR
Sumber: Jovian Alexander
5. Terdapat undakan pada badan jembatan yang dapat menyulitkan difabel.
6. Banyaknya spanduk yang tergantung pada railing sehingga mengganggu cahaya matahari
yang masuk.
Merancang ulang desain jembatan penyeberangan ini bertujuan agar menciptakan kenyamanan,
keindahan, keamanan, perawatan dan memaksimalkan fungsi.
2. METODE PERANCANGAN
Survei dilakukan sebelum dimulainya proses perancangan. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan data-data yang membantu proses perancangan jembatan. Survei yang dilakukan
meliputi mengukur jembatan existing seperti panjang jembatan 120 meter, ketinggian kolom 7
meter, diameter kolom 80 cm, lebar jembatan 2 meter. Tahap kedua mengetahui aktivitas yang
terjadi di lokasi, menganalisis iklim dan cuaca, dan mencari koneksi antara pengguna dengan
jembatan. Sesudah melakukan survei, Kami mulai untuk menentukan program. Program
tersebut meliputi, menyeberang jalan, duduk untuk beristirahat di atas jembatan, dan berhenti
untuk menikmati pemandangan Grogol. Konsep dari perancangan ulang desain jembatan
penyeberangan orang di daerah Grogol depan Universitas Tarumanagara terinspirasi dari
bentuk DNA atau Deoxyribonucleic acid. DNA adalah sebuah identitas yang dimiliki setiap
orang yang membuat seseorang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki
keunikannya masing-masing yang membuat mereka spesial. Bentuk atap jembatan yang
bergelombang sehingga membedakan dengan jembatan di sekitar wilayah tersebut, karena
jembatan penyebrangan di sekitar grogol masih menggunakan desain lama dan kaku, dengan
desain yang unik dan menarik akan menambah keindahan.
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HASIL DAN BAHASAN

Gambar 2.
Lantai jembatan dengan bentuk yang berliku-liku
Sumber: Jovian Alexander

Bentuk lantai berliku tersebut memiliki fungsi lain seperti penempatan kursi agar pejalan kaki
yang melalui tidak terganggu serta yang duduk dapat bersantai melihat pemandangan
gedung-gedung tinggi. Untuk lantai jembatan menggunakan material dari plastic sehingga
tahan terhadap cuaca. material ini lantai tidak licin karena adanya coakan yang membuat air
dapat mengalir langsung keluar.

Gambar 3.
Pagar kawat pada pinggir lantai
Sumber: Jovian Alexander

Untuk meningkatkan keamanan, Setiap pinggir lantai terdapat pagar kawat. Pada pagar kawat
juga terdapat handrail untuk menjaga pengguna jembatan. Atap jembatan ini juga dirancang
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berbentuk bergelombang sehingga dapat menyatu dengan bentuk lantai. Atap jembatan juga
memiliki bukaan yang besar di sisi depan dan bukaan yang kecil di sisi belakang, bukaan
tersebut memungkinkan sirkulasi angin lancat sehingga menjadi sejuk dan nyaman.

Gambar 4.
Vegetasi pada setiap bukaan atap.
Sumber: Jovian Alexander

Gambar 5.
fungsi-fungsi dari vegetasi pada jembatan
Sumber: Designboom.com
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Di setiap bukaan atap terdapat vegetasi yang berfungsi sebagai penghalang panas matahari pada
siang hari, sehingga dapat menurunkan suhu jembatan. vegetasi ini juga membantu dalam
menghalangi polusi dari kendaraan mengenai pengguna jembatan dan mengurangi kebisingan
jalan.

Gambar 6.
Atap berbahan polycarbonate yang mentransmisikan cahaya matahari
Sumber: Jovian Alexander

Bahan yang digunakan untuk menutup atap adalah frosted polycarbonate. Bahan ini memiliki
keunggulan dapat mentransmisikan cahaya matahari sehingga mengurangi konsumsi energi
listrik. polycarbonate juga lebih kuat dan tidak dapat pecah sehingga lebih aman untuk
pengguna jembatan dibanding menggunakan kaca.

Gambar 7.
Panel kaca yang melingdungi pengguna
Sumber: Jovian Alexander

Pada depan orang terdapat kaca yang berfungsi untuk melindungi pengguna tanpa mengganggu
pandangan pengguna. Pada jembatan ini juga terdapat bagian yang tertutup sehingga
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memungkinkan pengguna untuk berlindung pada saat hujan. Jembatan ini juga tidak seluruhnya
tertutup agar memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain itu, jembatan ini juga dilengkapi lampu
LED warna-warni setiap 1 meter untuk menerangi jembatan. lampu LED mempunyai cahaya
yang kuat dan konsumsi listrik yang kecil.

Gambar 8.
Bentuk dari kolom yang menyesuaikan desain jembatan
Sumber: Jovian Alexander

Kolom jembatan menggunakan existing dengan penambahan pipa-pipa baja yang ditekuk. Pipapipa tersebut mengelilingi kolom existing. Bentuk dari kolom menyelaraskan bentuk dari atap
jembatan. Untuk mempresentasikan bentuk jembatan maka dibuat maket secara keseluruhan.
Maket yang dibuat memiliki skala 1:100 yang menggunakan bahan: kayu balsa, pipa PVC,
plastik mika, PVC board, kawat nyamuk, lem dan kayu belanda sebagai dasar maket.

Gambar 9.

Tampak atas samping
Sumber: Jovian Alexander
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Gambar 10.
Tampak diagonal
Sumber: Jovian Alexander

Gambar 11.
Tampak samping
Sumber: Jovian Alexander

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Jembatan Penyeberangan Orang di jakarta masih sedikit yang sudah di desain ulang,
itupun masih terdapat di pusat-pusat perkotaan, seperti senayan dan lainnya. JPO di jakarta
barat belum pernah didesain ulang dari segi keindahan dan kenyamanan. JPO wajib dipantau
secara rutin oleh pemerintah baik dari segi usia, kenyamanan, keamanan dan juga kebersihan.
JPO juga perlu didesain ulang agar pengguna fasilitas umum lebih meningkat, sekalian berfoto
dan juga bersantai di lokasi tersebut, karena fasilitas umum tersebut dapat meningkatkan
perekonomian dan juga pendidikan.
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ABSTRAK
Pisang merupakan tanaman buah utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebanyakan para petani
membiarkan gedebok pisang hingga membusuk setelah dipanen buahnya, limbah gedebok pisang sering dianggap
sebagai benda tidak berguna yang dibuang dan menumpuk dipinggir kebun dan ditempat pembuangan sampah.
Penelitian ini bertujuan menghasilkan rancangan mesin pencacah batang pisang yang mampu mencacah secara
efektif, dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah riset pengembangan berupa modifikasi dari mesin
pencacah yang sudah ada, dengan langkah-langkah (1) menetapkan definisi fungsi dan spesifikasi, (2) membuat
konsep rancangan, (3) penentuan alternatif dalam rangka seleksi komponen terpilih, (4) pengujian secara simulasi
kinerja mesin pencacah dengan bantuan aplikasi solidwork. Hasil rancangan dan perhitungan, ukuran batang
pisang memiliki panjang 2000 mm, dan diameter 250 mm. Komponen pencacah yang dipakai terdiri atas pisau
utama dan pisau penghalus menggunakan bantuan conveyor roller untuk mendorong batang pisang yang akan
dicacah.
Kata kunci: batang pisang, pisau pencacah, conveyor roller
ABSTRACT
Banana is the main fruit crop for most Indonesian people. Most of the farmers leave the banana humps to rot after
harvesting the fruit. Banana hump waste is often considered a useless object that is thrown away and piles up on
the edge of the garden and in landfills. This study aims to produce a design for a banana stem chopper that can
chop effectively and efficiently. The research method used is development research in the form of a modification
of an existing chopping machine, with the steps (1) defining the function and specification, (2) making a design
concept, (3) determining alternatives in order to select the selected components, (4) testing the performance of the
chopper with the help of solidwork applications. The results of the design and calculations, the banana stem size
has a length of 2000 mm and a diameter of 250 mm. The chopper component used consists of the main knife and
the smoothing knife using the help of a conveyor roller to push the banana stalks to be chopped.
Key Word: banana stem, chopping knife, conveyor roller

1.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraria yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil
pertanian dan peternakan. Setiap hari peternak harus menyediakan lembah pertanian seperti
rumput, batang pisang, dan lain sebagainya yang cukup untuk dicacah sebagai bahan pakan
ternak. Dalam proses pencacahan limbah pertanian masih menggunakan cara-cara yang
konvensional dan kurang efisien, sehingga untuk mendapatkan pakan ternak dalam jumlah yang
cukup banyak dibutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.
Pohon pisang adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tropis. Pisang merupakan
tanaman buah utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebanyakan para petani
membiarkan gedebok pisang membusuk setelah dipanen buahnya, limbah gedebok pisang
sering dianggap benda tidak berguna sehingga dibuang begitu saja dan menumpuk di pinggir
kebun dan ditempat pembuangan sampah. Batang atau gedebok pisang dapat dijadikan sebagai
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pakan alternatif untuk ternak. Berdasarkan data Statistik Hortikultura tahun 2019 produksi
pisang mengalami kenaikan sebesar 160 ton dibandingkan pada tahun 2018. Perkembangan
produksi dan konsumsi pisang di Indonesia tahun 2015-2019 diperlihatkan pada tabel 1.
Tabel 1. Produksi Pisang di Indonesia tahun 2015-2019
Tahun
Produksi (dalam ribu
ton)
2015
72,99
2016
70,07
2017
71,63
2018
72,64
2019
72,81
Sumber: Statistik Hortikultura 2019
Perancangan adalah bagian dari kegiatan rekayasa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan
tertentu dengan cara sebaik mungkin. Secara konseptual kegiatan perancangan dapat dibedakan
menjadi perancangan produk, perancangan proses, dan perancangan rekayasa. Ciri-ciri
perancangan meliputi: (1) kegiatan kreatif yang dilandasi oleh pemahaman yang baik atas
bidang-bidang keilmuan tertentu serta pengetahuan dan pengalaman praktis, (2) optimasi
terhadap tujuan tertentu dalam berbagai kendala yang ada bahkan saling bertentangan, dan (3)
memuat tahapan-tahapan sebagai berikut ide dan kejelasan tugas, konsep rancangan, rancangan
detail, pembuatan purwarupa/prototipe, dan pengujian alat. Suatu alat yang dirancang harus
memiliki daya guna dan bermanfaat untuk mencacah berbagai jenis hasil pertanian dan
perkebunan, hasil pencacahan rumput untuk pakan ternak mempunyai ukuran panjang rata-rata
8-15 cm, alat pencacah terbuat dari bahan baja ST 37 menggunakan kerangka penunjang dengan
ukuran panjang 900 mm, lebar 800 mm, dan tinggi 920 mm. (Djawadi, 2008).
Secara umum mesin pencacah batang pisang terdiri atas motor yang berfungsi sebagai
tenaga penggerak, sistem transmisi, rangka, pisau pencacah, dan komponen mesin lainnya.
Dalam perancangan dan pembuatan mesin pencacah batang pisang sebagai bahan pakan ternak
perlu diperhitungkan konstruksi mesin dan rangka yang kuat, pisau pencacah yang tajam
sampai berapa kali proses pencacahan dapat dilakukan. Mesin pencacah harus dapat beroperasi
sesuai fungsi dan identifikasi kebutuhan, seperti mudah dalam pengoperasian, aman, handal,
nyaman, memiliki nilai estitika, efektif dan efisien.
Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) adalah suatu cara, proses, pembuatan, dan
upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan (Permendesa PDTT, 2017).
Pengembangan mesin pencacah batang pisang sebagai bahan pembuatan pakan ternak
bertujuan untuk menjawab kebutuhan peternak dalam pengadaan pakan ternak yang murah dan
efisien. Teknologi tepat guna mesin pencacah batang pisang hasil rancangan ini, dapat
dimanfaatkan petani atau peternak untuk mencacah batang pisang dengan ukuran yang lebih
halus dan merata. Sehingga mampu mengurangi biaya pakan setiap harinya yang berdampak
pada meningkatnya penghasilan dan perekonomian masyarakat.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah riset pengembangan berupa modifikasi dari
mesin pencacah yang sudah ada. Tahapan perancangan digambarkan dalam diagram alir
penelitian seperti terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Diagram alir penelitian
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perancangan mesin pencacah batang pisang untuk pembuatan bahan pakan
ternak telah dilakukan, komponen yang terpilih adalah sebagai berikut: (1) tenaga penggerak
digunakan motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan poros pertama dan poros kedua
dengan masing-masing daya sebesar 1 HP dan kecepatan putar motor 1420 rpm, (2) transmisi
menggunakan puli dan V-belt, (3) conveyor roller sebagai sarana pemasukan batang pisang
yang akan dicacah dengan panjang 100 cm, (4) pisau pencacah terdiri atas 2 (dua) pisau, yaitu
pisau utama dan pisau penghalus, bahan pisau baja ST37, dan (5) rangka merupakan komponen
yang berfungsi menopang semua elemen pada mesin pencacah, agar dapat berfungsi dengan
baik rangka mesin harus memiliki kekuatan sesuai yang distandarkan. Bahan rangka terbuat
dari profil Alloy Steel tipe 17131 dengan beban statik sebesar 100 kg. Desain konsep
perancangan mesin pencacah batang pisang untuk pembuatan bahan pakan ternak diperlihatkan
pada gambar 2. Sistem pisau pencacah diperlihatkan pada gambar 3.

Gambar 2. Konsep rancangan mesin pencacah batang pisang untuk pakan ternak
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Gambar 3. Sistem pisau pencacah mesin pencacah batang pisang

Sebagai penggerak digunakan motor listrik untuk menggerakan poros pertama dan poros
kedua yang dilengkapi belt conveyor dengan masing-masing daya sebesar 1 HP setara 746 W,
maka total daya dalam perancangan mesin pencacah batang pisang sebesar 2 HP. Sistem pisau
pada perancangan menggunakan 2 (dua) pisau, psiau utama berfungsi sebagai pemotong
pertama untuk mencacah batang pisang dari ukuran besar menjadi cacahan yang lebih kecil,
sedangkan pisau penghalus berfungsi untuk menghaluskan hasil cacahan.
Tabel 2. Data perencanaan pisau pencacah
Parameter
Dimensi
Satuan
Panjang pisau utama
300
mm
Panjang pisau penghalus
200
mm
Tebal pisau utama
10
mm
Tebal pisau penghalus
10
mm
Nilai Shears Stress batang
4,4208
N/m2
pisang
Putaran pisau yang
125
rpm
direncanakan
Gaya potong pada pisau diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
F=σxA
A=pxl
dimana: F = gaya pemotongan
σ = Shears Stress
A = Luas penampang
Gaya potong dan torsi yang terjadi pada pisau diperlihatkan pada tabel 3.
Tabel 3. Gaya potong dan torsi terjadi pada pisau
Parameter
Gaya
Torsi yang
Potong
terjadi
Panjang pisau utama
132,62 N
17,24 Nm
Panjang pisau penghalus
221,04 N
97,2 Nm
Berdasarkan data sesuai tabel 4 berikut, volume cacahan batang pisang dihasilkan sebesar 28,47
kg.
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Tabel 4. Data batang pisang yang dicacah
Ukuran
Satuan
Panjang
2000
mm
Diameter
250
mm
Massa jenis
0,29
g/cm3
Gambar 4 berikut ini menunjukkan gambar desain hasil perancangan mesin pencacah batang
pisang untuk pembuatan bahan pakan ternak.

Gambar 4. Desain mesin pencacah batang pisang
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mesin
pencacah sangat cocok digunakan sebagai teknologi tepat guna alternatif oleh para petani dan
peternak dalam pembuatan pakan ternak dengan memanfaatkan limbah batang/gedebok pisang.
(2) Mesin pencacah batang pisang menggunakan 2 (dua) buah mata pisau, daya yang digunakan
untuk menggerakkan masing-masing pisau sebsar 1 HP, dengan reduksi kecepatan putar
terpasang sebesar 375 rpm. (3) Dalam proses pengoperasian mesin pencacah menggunakan
conveyor roller sebagai alat untuk mendorong batang pisang yang akan dicacah, pada conveyor
roller dipasang penggerak sehingga batang pisang tidak perlu didorong secara manual.
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ABSTRAK
Konflik dua paham sosial antara individualisme dengan kolektivisme tidak perlu dibenturkan, tetapi justru perlu
dikelola menurut nilai-nilai, moral, dan etika. Sehingga dapat menjadi kekuatan sosial bagi kehidupan
bermasyarakat. Jika penyeragaman dipilih, maka potensi kreativitas individual sebagai hak individu bisa terancam
dan tidak berkembang. Sebaliknya, jika pembebasan dipilih, maka kemampuan sosial sebagai hak masyarakat bisa
goyah. Dalam isu ini, arsitek dapat berperan dalam mengolah ‘ruang’ yang fit terhadap permasalahan
individualisme-kolektivisme sehingga dua paham sosial ini dapat dikelola dan dapat menjadi kekuatan sosial bagi
kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat merubah sikap sesorang diperlukannya peran lingkungan untuk
menciptakan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lamakelamaan secara bertahap diserap kedalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap. Agar
pendekatan ini dapat diterapkan dengan mudah maka pendekatan ini harus diterapkan pada kebutuhan dasar
manusia. Terdapat lima tingkat yang berbeda pada hierarki kebutuhan Maslow. Pada kebutuhan dasar
manusia terdapat hirarki yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan
fisiologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi
kelangsungan hidup yaitu, sandang, pangan, dan papan. Sehingga untuk menjawab isu ini, ditetap
fungsi hunian vertical. Selain itu, hunian vertical dinilai penting karena untuk mejawab keterbatasan lahan dan
semakin tingginya populasi manusia. Hunian verikal dengan mengusung konsep co-living, karena menawarkan
banyak kemungkinan, mulai dari orang-orang yang tinggal bersama dengan berbagi ruang fisik hingga komunitas
yang juga berbagi nilai, minat, dan filosofi hidup. Co-living menggabungkan banyak aspek lain, seperti rasa
komunitas, keberlanjutan, dan ekonomi kolaboratif
Kata kunci: monodualisme, individualisme, kolektivisme, sosial, co-living
ABSTRACT
The conflict between the two social understandings between individualism and collectivism does not need to be
clashed, but instead it needs to be managed according to values, morals and ethics. So that it can become a social
force for social life. If uniformity is chosen, the potential for individual creativity as an individual right can be
threatened and will not develop. On the other hand, if liberation is chosen, the social stability as a community
right can be shaken. Humans are naturally created to be monodualist creatures in which humans on the one hand
highlight their individual characteristics, on the one hand they must reveal their social characteristics. To live in
society, these two characteristics must be applied, it cannot be applied only one side, because it will be one-sided
and does not cover the possibility of falling. In this issue, architects can play a role in cultivating a 'space' that
is fit to the problem of individualism-collectivism so that these two social understandings can be managed and can
become social forces for social life. To be able to change a person's attitude, it is necessary to have an
environmental role that creates events and events that occur repeatedly and continuously, gradually being
absorbed into the individual and influencing the formation of an attitude. In order for this approach to be applied
easily, this approach must be applied to basic human needs. There are five distinct levels to Maslow's hierarchy
of needs. In basic human needs there is a hierarchy of the most basic, namely physiological needs. Physiological
needs are the most basic needs to be fulfilled because they include things that are vital for survival, namely,
clothing, food, and shelter. So in order to answer this issue, the vertical housing function is fixed. In addition,
vertical housing is considered important because it responds to limited land and the increasing human population.
Vertical housing with a co-living concept. Co-living offers many possibilities, from people who live together
sharing physical space to communities that share values, interests and philosophies of life. Co-living combines
many other aspects, such as a sense of community, sustainability and a collaborative economy
Key words: monodualism, individualism, collectivism, social, co-living.
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1.

LATAR BELAKANG
Dalam perkembangan arsitektur, berhuni berkaitan erat dengan konsep waktu (time),
konsep ruang (space), konsep tempat (place) dan konsep untuk hidup (to live). Konsep ruang
dan waktu menjadi penting karena menandakan di mana (where), kapan (when), dan bagaimana
(how) seseorang benar-benar melakukan sesuatu - dalam hal ini untuk 'tinggal dan berhuni atas
dunia'. Dalam hal ini, Konsep ‘hidup‘ dalam perspektif arsitektur adalah suatu kondisi keruangan di mana manusia harus dapat `hidup dan berhuni` dalam ruang dan waktu yang ada
serta yang dilaluinya.
Dwelling juga bisa menjadi sebuah kata kerja yang berhubungan dengan perilaku manusia
terhadap beberapa aspek di sekitarnya. Aspek-aspek tersebut berupa tindakan terhadap
lingkungan sekitar.
Salah satu isu sosial yang paling terkenal adalah individualisme dan kolektivisme.
Masyarakat individualis menekankan kemandirian, otonomi, tujuan pribadi, dan kebebasan
memilih. Di sisi lain, masyarakat kolektivisme menekankan hubungan dengan orang lain,
ketaatan otoritas, tujuan kelompok, harmonisasi komunitas, hubungan interpersonal lebih
penting.
Konflik dua paham sosial antara individualisme dengan kolektivisme tidak perlu
dibenturkan, tetapi justru perlu dikelola menurut nilai-nilai, moral, dan etika. Sehingga dapat
menjadi kekuatan sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Jika penyeragaman dipilih, maka
potensi kreativitas individual sebagai hak individu bisa terancam dan tidak berkembang.
Sebaliknya, jika pembebasan dipilih, maka kemampuan sosial sebagai hak masyarakat bisa
goyah.
Dimensi individualisme-kolektivisme sebenarnya bersifat unipolar multidimensional
(Freeman & Bordia, 2001; Gouveia dkk., 2003; Singelis dkk. dalam Freeman & Bordia, 2001;
Triandis, 1994; Voronov & Singer, 2002). Hal ini berarti seseorang bisa memiliki nilai
individualisme dan kolektivisme secara bersamaan dan tergantung pada konteks sosialnya
(keluarga, teman, organisasi, negara, kelompok relijius, dan sejenisnya). Seseorang bisa saja
sangat individualis pada kontes sosial yang satu, dan menjadi kolektivis pada konteks sosial
yang lain.
Manusia secara kodrati diciptakan menjadi makhluk monodualis dimana manusia di satu
sisi menonjolkan sifat individualnya, di satu sisi harus menampakan sifat sosialnya. Untuk
hidup di masyarakat, kedua sifat tersebut harus diterapkan, tidak bisa hanya satu sisi saja yang
diterapkan, karena akan menjadi berat sebelah dan tidak menutup kemunginan bisa terjatuh.
2.

TUJUAN DAN MANFAAT PENILITIAN
Untuk menyelesaikan isu yang tengah berkembang pada “hari ini” yaitu isu sosial
individualisme-kolektivisme yang berkenaan dengan konsep berhuni. Melalui pendekatan
desain arsitektur dengan usulan program yang dapat menjawab isu agar dapat memberikan
`ruang lentur` yang menjawab tantangan perubahan dan `fit` terhadap waktu.

3.

METODOLOGI PENILITIAN
Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Literatur berupa
jurnal dan buku tentang fenomena indovidualisme-kolektivisme, dijadikan sebagai acuan dan
pembanding. Lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk menemukan ide alternatif
tentang tipologi arsitektur yang sesuai untuk menjawab fenomena indovidualismekolektivisme.
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4.

PEMBAHASAN DAN HASIL
Dwelling Menurut Ahli
Dwelling menurut kamus heritage Amerika memiliki beberapa arti turunan yang semuanya
diturunkan dari bertempat tinggal. Turunan yang pertama adalah To live as a resident; reside
ini mengartikan kata dwelling sebagai sebuah kata kerja atau predikat yang memaksa seseorang
untuk berada pada suatu tempat dan kondisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua
adalah To exist in a given place or state: dwell in joy. Dalam turunan yang kedua ini, lebih
bersifat sebagai kata pelengkap dimana manusia hadir dalam sebuah pemberian ruang dengan
menikmati dan tanpa paksaan.
Dwelling menjadi istilah untuk rumah, atau untuk tinggal di suatu tempat, atau untuk
berlama-lama di suatu tempat, adalah sebuah konsep filosofis yang dikembangkan oleh Martin
Heidegger. Akan tetapi Dwelling tidak selalu bertindak sebagai kata benda untuk sebuah tempat
yang bersifat nyaman seperti di rumah. Dwelling juga bisa menjadi sebuah kata kerja yang
berhubungan dengan perilaku manusia terhadap beberapa aspek disekitarnya.
Dalam perkembangan arsitektur dwelling berkaitan erat dengan konsep waktu, konsep
ruang, konsep tempat, dan konsep untuk hidup. Konsep ruang dan waktu menjadi penting
karena menandakan dimana, kapan, dan bagaimana seseorang benar-benar melakukan sesuatu
dalam hal untuk tinggal dan berhuni atas dunia. Dalam hal ini, konsep “hidup” dalam manusia
harus dapat “hidup dan berhuni” dalam ruang dan waktu yang ada serta yang dilaluinya.
Manusia sebagai Makhluk Individualisme
Individualisme, berasal dari bahasa Latin individuus yang dalam kata sifatnya menjadi
individualis. Kata individuus dan individualisme berarti perorangan, pribadi dan bersifat
perorangan. Individualisme sebagaimana didefinisikan oleh Donelson R Forsyth (2006), dalam
bukunya Group Dynamics, “adalah tradisi, ideologi, atau pandangan pribadi yang menekankan
keutamaan individu dan haknya, kemandirian, dan hubungan dengan individu lain” (hal. 77).
Intinya, dia menyatakan bahwa individualisme menentukan individu adalah unit utama realitas
dan standar nilai tertinggi. Pandangan ini tidak menyangkal bahwa masyarakat ada atau bahwa
orang mendapat manfaat dari hidup di dalamnya, tetapi ia melihat masyarakat sebagai
kumpulan individu, bukan sesuatu yang melebihi dan di atasnya.
Larry Samovar dan Richard poter (2004) percaya bahwa individualisme merupakan suatu
pola yang penting di Amerika Serikat. Menurut mereka individualisme menekankan inisiatif
individu, kemandirian, ekspresi individu, dan bahkan privasi. Penelitian yang menegaskan
hubungan antara individualisme budaya, hak asasi manusia, dan kesetaraan (Diener, Diener &
Diener 1995: 864-851). Sejalan dengan itu, negara individualistis memberikan kebebasan lebih
kepada warganya daripada budaya kolektivis (Basabe & Ros 2005: 221-189).
Individualisme itu sendiri merupakan bentuk keegoisan, orang-orang itu tidak
memperdulikan orang-orang di sekitarnya untuk dapat hidup bersosialisasi dengan dirinya.
Sikap seperti inilah yang dapat memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial,
musyawarah mufakat, gotong royong, egoisme yang tak terbatas, terasingkan dari kehidupan
sosial, kesulitan dalam bersosialisasi. "Banyak penelitian tentang manifestasi meningkatnya
individualisme - yang menunjukkan, misalnya, meningkatnya narsisme dan tingkat perceraian
yang lebih tinggi - telah difokuskan di Amerika Serikat. Temuan kami menunjukkan bahwa
pola ini juga berlaku di negara lain yang bukan negara Barat atau negara industri. , "kata peneliti
psikologi Henri C. Santos dari University of Waterloo
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Penyebab Individualisme
Penelitian terbaru menyebutkan hanya segelintir saja yang sejak lahir memang menjadi
individualis. Selebihnya, orang kota menjadi individualis karena faktor eksternal yang
membentuknya menjadi demikian. "Faktanya ada faktor eksternal yang mengondisikan
seseorang menjadi pribadi yang individualis," ujar Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI)
Gendhotwukir, Selasa (30/8). Berikut adalah factor-faktor penyebab terjadinya individualisme:
a) Pertumbuhan ekonomi
Penemuan yang diterbitkan dalam Psychological Science, sebuah jurnal dari Association for
Psychological Science, menunjukkan bahwa peningkatan perkembangan sosial ekonomi adalah
prediktor yang sangat kuat untuk meningkatkan praktek dan nilai individualistik di suatu negara
dari waktu ke waktu.
Ia mengatakan revolusi industri, transportasi, teknologi, dan pasar berangsur-angsur
mengubah kondisi kehidupan sosial. Industrialisasi mengubah pola kehidupan masyarakat dari
agraris menjadi industri. Di satu sisi muncul hal positif seperti pertumbuhan ekonomi yang
semakin pesat, di sisi lain ada persoalan sosial yang muncul sebagai dampaknya. "Ideologi
individualisme muncul karena arogansi kaum industrialis yang memunculkan praktik
perbudakan sehingga menciptakan strata kelas," kata peneliti yang pernah mengenyam
pendidikan di Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Augustin Jerman ini.
b) Globalisasi
Dimana disini perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat dan semakin modern
membuat seseorang dapat melakukan semuanya melalui teknologi tanpa harus berinteraksi serta
bertatap muka dan bersosialisasi secara langsung.
c) Pekerjaan
Sejatinya, faktor pekerjaanlah yang mempengaruhi interaksi antarwarga di perumahan elite
atau cluster karena mereka biasanya bekerja dari pagi hingga malam. Sesampainya di rumah,
mereka beristirahat dan butuh ketenangan. Saat akhir pekan atau hari libur pun biasa dimaknai
sebagai hari keluarga. Bintarto (1989: 54) mengatakan, bahwa kesibukan setiap warga kota
dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian terhadap sesamanya. Apabila hal
ini berlebihan akan menimbulkan sifat acuh tak acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial.
Manusia sebagai Makhluk Kolektivisme
Kolektivisme dapat diartikan sebagai perhatian individu pada masyarakat dimana ia
berada (Hofstede, dalam Berry dan Poortinga, 1994). kolektivisme adalah nilai budaya dimana
masyarakat di dalamnya terikat dalam sebuah ikatan yang kuat dan setiap individu wajib
menjaga loyalitas kelompok serta memusatkan perhatian pada masyarakat dimana ia berada.
Forsyth (2006) mendefinisikan Kolektivisme sebagai "tradisi, ideologi, atau orientasi
pribadi yang menekankan keutamaan kelompok atau komunitas daripada setiap individu". Di
sini, dia menyinggung fakta bahwa kelompok, bangsa, komunitas, proletariat, ras, dll., Adalah
unit utama dari realitas dan standar nilai tertinggi. Pandangan ini tidak mengingkari realitas
individu. Pada akhirnya, kolektivisme menentukan bahwa kelompok yang berinteraksi dengan
membentuk identitas mereka,
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Penyebab Kolektivisme
Davidoff (1991) bahwa setiap individu pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang
mempunyai dorongan untuk bermasyarakat. Ini berarti bahwa manusia terdorong untuk
melakukan pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain. Pergaulan yang diperoleh dalam
berinteraksi tersebut akan membawa dampak terhadap perubahan tingkah laku, gagasan,
bahkan memberi corak kehidupan kepribadiannya.
Walgito (2003) yang mengemukakan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari
lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikis.
Lingkungan fisik, yaitu alam benda-benda yang konkret, sedangkan lingkungan psikis adalah
jiwa raga individu-individu dalam lingkungan, ataupun lingkungan rohaniah.
Komunikasi Individuisme dan Kolektivisme
Tak dipungkiri bahwa perbedaan penganut individualisme dan kolektivisme ini acap kali
menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Gaya yang berlawanan ini dapat menimbulkan
kebingungan, kesalahpahaman, atau bahkan kebencian di antara pelaku komunikasi.
a) Komunikasi langsung
Banyak penelitian menyoroti bagaimana individualis lebih memilih komunikasi langsung
sementara kolektivis lebih suka komunikasi tidak langsung, terutama dalam situasi yang
mengancam citra (Adair et al. 2004: 111-87).
Komunikasi langsung dapat didefinisikan sebagai pesan yang memiliki makna yang
tercakup di dalamnya (Hammer & Rogan 2002: 575-551), termasuk sudut pandang logis,
deklarasi langsung, dan ekspresi (Hammer 2005: 695-675). Ucapan langsung lebih efisien
karena ringkas, jelas, dan tegas. Namun, hal itu membuat pembicara berkomitmen pada apa
yang dikatakan dan dapat dengan mudah menyebabkan orang kehilangan citra.
b) Komunikasi tak langsung
Dalam budaya kolektif, yang berarti bahwa orang merasa terhubung dengan orang lain dalam
kelompok utama mereka (Markus & Kitayama 1991: 253-224). Karenanya, kolektivis harus
memelihara koneksi dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dan diterima oleh orang
lain; jika tidak, mereka berisiko kehilangan citra (Markus & Kitayama 1991: 253-224).
Akibatnya, mereka lebih suka menggunakan komunikasi tidak langsung (Park et al. 2012: 187179).
Ciri khas komunikasi tidak langsung adalah maknanya berada di luar pesan (Hammer &
Rogan 2002: 575-551). Gaya komunikasi tidak langsung terdiri dari mempengaruhi melalui
pekerjaan citra atau menggunakan ambiguitas (Hammer 2005: 695-675).
Manusia sebagai Makhluk Monodulisme
Pandangan monodualis menetapkan hakikat manusia pada kesatuan dua unsur. Kata mono
berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berart tunggal atau satu dan dualism (dualist)
yang berarti dua. Monodualis berarti suatu keadaan yang terbagi dua yakni terdiri dari unsur
individual dan unsur sosial (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono) (Dardiri,
2010; Dardiri, 2011).
Setiap manusia yang menjalani kehidupan akan mengalami sebuah dilema dalam membuat
keputusan dalam memilih manakah yang lebih penting antara kepentingan individu dengan
kepentingan masyarakat.
Berikut adalah table kelebihan dan kekurangan dari individualisme dan kolektivisme yang
disimpulkan dari berbagai referensi:
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INDIVIDUALISME
KOLEKTIVISME
KELEBIHAN
KEKURANGAN
KELEBIHAN
KEKURANGAN
Mandiri
Perpecahbelahan
Solidaritas
Saling bergantung
Ekspresi diri
Egois
Loyalitas
Kamuflase
Penghormatan
Narsisme
Harmonisasi
“kontribusi” pada
HAM
oknum kejahatan
Rasional
Terasingkan
Dukungan
Irasional
Terus terang
Ambiguitas
Table 1. Kelebihan dan Kekurangan Individualisme dan Kolektivisme
Sumber : Larry Samovar dan Richard poter (2004), Larry Samovar dan Richard poter (2004),
Diener (1995), Markus & Kitayama (1991), Hammer (2005)
Untuk itu perlunya keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Penting bagi kita untuk
bisa selalu eksis dalam bersosialisasi dengan orang lain, sehinga timbul kenyaamanan bagi
masyarakat. Namun orang yang terlalu mementingkan sosialnya saja juga bukan hal yang baik,
karena dia lupa akan kewajibannya terhadap kubutuhan personalnya. Sebaliknya, orang yang
hanya bergelut dengan sifat individualnya saja juga bukan hal yang bijak, padahal manusia
hidup berdampingan satu sama lain, dengan logika manusia tidak bisa hidup tanpa adanya
bantuan dari orang lain. Dalam masyarakat sendiri ada kata-kata bijak bahwa tetanga dekat
merupakan saudara, ini sebenarnya adalah implementasi dari manusia itu makhluk sosial.
Dwelling, Arsitektur, dan Fenomrna Monodualisme: Individulisme-Kolektivisme

Gambar 1. Diagram Arsitektur dengan Dwelling
Sumber: Christian Norberg-Schulz (1979)
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Kerangka Pemikiran Penetapan Fungsi Bangunan

Gambar 2. Kerangka Berfikir Penetapan Fungsi Bangunan
Sumber: Dokuentasi pribadi
Dasar Pemikiran
Dalam Science daily, seorang ilmuwan psikologi dari University of California bernama
Bleidorn ternyata menemukan fakta bahwa kepribadian seseorang dapat mengalami perubahan
karena adanya peristiwa kehidupan. Peristiwa-peristiwa kehidupan ini dapat terjadi di fase-fase
perkembangan pada rentang kehidupan seseorang. Tetapi hanya peristiwa-peristiwa yang
berarti atau intens yang akan berdampak pada kepribadian seseorang.
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Penjelasan tersebut diperkuat oleh Diah Mahmudah, Psikolog sekaligus pemilik biro psikologi
Dandiah. “dalam teori psikologi kepribadian dikenal teori behavioris yang mana hasil dari
Person X Environment, atau rumusnya B=P x E, beragamnya tingkah laku seorang manusia
dikarenakan ia meniru, melihat, mendengar, dan merasakan linkungan di sekelilingnya” Jelas
Diah.
Umi Kulsum (2016) dalam bukunya berpendapat bahwa, sikap dapat terbentuk atau
berubah melalui empat macam hal, salah satunya adalah adopsi. Adopsi adalah kejadian-ejadian
dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama kelamaan secara
bertahap diserap kedalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap.
Agar pendekatan ini dapat diterapkan dengan mudah maka pendekatan ini harus diterapkan
pada kebutuhan dasar manusia. Terdapat lima tingkat yang berbeda pada hierarki
kebutuhan Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang sifatnya kompleks.
Hierarki Maslow umumnya digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat
terendah piramida terdiri dari kebutuhan paling dasar, sedangkan kebutuhan yang paling
kompleks ada di atas piramida.
Pada kebutuhan dasar manusia terdapat hirarki yang paling dasar yaitu kebutuhan
fisiologis (physiological needs). Kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling
dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi kelangsungan hidup. Yang
termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, tidur, dan bernapas.
Selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal,
dan kehangatan.
Penetapan Fungsi Bangunan
Dari dasar pemikiran yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi
bangunan untuk menjawab persoalan ini adalah tempat tinggal (hunian
vertical).Dictionary of real estate, Wiley (1996) Apartemen adalah satu ruangan atau lebih,
biasanya merupakan bagian dari sebuah struktur hunian vertikal yang dirancang untuk
ditempati oleh lebih dari satu keluarga dan di susun secara vertikal. Normalnya, berfungsi
sebagai perumahan sewa dan tidak pernah dimiliki oleh penghuninya yang dikelola oleh
pemilik atau pengelola property.
Hunian vertical diperlukan karena menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) RI, pada tahun 2019 diperkirakan ada 81 juta milenial di Indonesia
yang belum memiliki hunian, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Di
perkotaan besar seperti Jakarta, hanya sekitar 84% generasi milenial yang memiliki atau
menyewa tempat tinggal, tetapi jumlah ketersediaan lahan semakin berkurang.
Permasalahan sosial dari pembangunan hunian vertikal yang masif juga telah dibahas oleh
seorang arsitek dan ahli tata kota bernama Oscar Newman dalam teorinya Defensible Space
(Newman, 1996), yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitiannya di kota New York,
Amerika Serikat, angka kriminalitas pada bangunan apartemen high rise lebih tinggi daripada
komplek bangunan hunian tapak, fenomena ini terjadi karena penghuni merasa tidak memiliki
kontrol dan tanggung jawab pribadi pada hunian dengan area yang dimiliki oleh banyak orang.
Dalam riset yang dilakukan oleh Journal of Population Sciences, diketahui bahwa mereka
yang tinggal sendiri rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Riset ini dilakukan di
negara-negara maju di Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea. Hasilnya banyak orang yang
tinggal sendiri di apartemen kerap mengalami kesepian. Rasa kesepian itu yang membuat
seseorang kurang bersemangat dan pada akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan seorang
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individu. Ketiadaan orang untuk berbagi perasaan, bicara, dan berinteraksi membuat manusia
lebih lemah. Riset ini diterbitkan di jurnal BMC Public Health.
Konsep hunian Co-Living pun kini terus berkembang di kota-kota besar dengan kepadatan
yang tinggi. Hunian Co-Living merupakan pengembangan dari konsep Co-Housing yang
mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat di daerah perkotaan padat. Konsep CoLiving sendiri bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Indekos dan asrama mahasiswa adalah
bentuk hunian sewa yang sudah lama ada di Indonesia. Yang membedakan Co-Living dari
indekos, asrama ataupun hunian sewa lainnya adalah pada program kegiatan bersama penghuni
yang disediakan di dalamnya (Cohive, 2019).
Saat ini, co-living menawarkan banyak kemungkinan, mulai dari orang-orang yang tinggal
bersama - hanya berbagi ruang fisik - hingga komunitas yang juga berbagi nilai, minat, dan
filosofi hidup. co-living menggabungkan banyak aspek lain, seperti rasa komunitas,
keberlanjutan, dan ekonomi kolaboratif (Souza, Eduardo, 2020)
Menurut Head of Research JLL Indonesia James Taylor, Meski saat ini konsep tersebut
masih belum menjadi tren, tetapi James memprediksi bahwa konsep hunian bersama ke
depannya bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Menurut Taylor, adanya berbagai konsep
properti di Indonesia seperti Transit Oriented Development (TOD) dan berbagai infrastruktur
yang sudah dibangun, minat terhadap co-living ke depannya bisa memiliki kinerja yang lebih
baik. Menurutnya, populasi anak muda yang besar serta proses urbanisasi di Indonesia yang
sangat cepat mendorong terjadinya pertumbuhan permintaan untuk model hunian co-living.
Co-living memiliki banyak kelebihan, tetapi tentu konsep tersebut bukan untuk semua
orang. Perbedaan gender penghuni juga merupakan isu di berbagai tempat. Selain itu, tidak
semua orang ingin tinggal bersama orang-orang yang belum dikenal, dan bagi mereka yang
ingin, privasi dan keamanan sesama penghuninya belum dapat terjamin
Pemrograman
Laboratorium inovasi "kehidupan masa depan" IKEA - Space 10 - menanyakan lebih dari
7.000 orang dari 147 negara di seluruh dunia tentang bagaimana mereka ingin hidup pada tahun
2030. Disebut One Shared House 2030, survei global dirancang sebagai "proyek penelitian
yang menyenangkan" bekerja sama dengan firma Anton & Irene yang berbasis di New York,
dengan gagasan bahwa mereka akan dapat mengukur dengan tepat bagaimana orang akan lebih
memilih untuk hidup belasan tahun dari sekarang.
Berikut ini kesimpulan data dari "blueprint of how we might live tomorrow”:
a) Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka lebih suka tinggal dalam komunitas
yang erat yang terdiri dari empat hingga 10 orang, dengan latar belakang dan usia yang
beragam, karena kami ingin bersosialisasi tetapi tidak terlalu banyak.
b) Komunitas lebih disukai dengan para lajang atau pasangan tanpa anak, dan kami lebih suka
hidup dengan hewan peliharaan daripada dengan bayi atau remaja.
c) Mengenai interaksi sehari-hari, orang lebih suka membantu membersihkan daripada makan
malam bersama, dan lebih suka berbagi internet, taman, ruang kerja, dan utilitas daripada kamar
mandi
Permasalah budaya Indonesia juga menjadi pertimbangan untuk konsep co-living ini.
Perbedaan gender penghuni juga merupakan isu yang harus diperhatikan.
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Dari hasil survey di atas menyatakan bahwa keluarga dengan anak kecil adalah penghuni
yang sangat dihindari oleh penghuni lain. Tetapi perancangan tetap ingin bersifat universal
sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga perlunya coliving yang dapat menyediakan bagi keluarga juga.
Co-Living untuk keluarga memiliki konsep yang berpusat pada anak yang dirancang untuk
sekitar 5 hingga 10 keluarga untuk hidup bersama. Ini adalah rumah rumah multi-keluarga: area
bermain dalam ruangan sentral yang besar. Tempat dimana mereka bersosialisasi dan berproses
dengan 2 lingkungan, serta membantu sistem sensor dan proses otak secara keseluruhan.
Ketersediaan ruang bermain anak yang baik didukung oleh aspek keterjangkauan (access)
pengguna (Lynch, 1987).
Berikut adalah prinsip-prinsip untuk co-living keluarga:
a) Ruang bermain dalam ruangan sentral besar yang indah, bersih, dan menyenangkan.
b) apartemen studio (atau kamar) yang bersebelahan dengan ruang bermain utama untuk
ditinggali orang tua. Kamar memiliki isolasi akustik yang tinggi untuk orang dengan bayi yang
terbangun di malam hari.
c) Perhatian yang ekstrim terhadap keselamatan, pintu ganda, pintu pengunci, tidak ada sudut
tajam, tidak ada titik daya terbuka, tidak ada jendela berbahaya. Tidak mungkin seorang anak
kecil melarikan diri.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa co-living ini akan mengelompokkan
penghuninya menjadi kelompok single (dengan pemisahan gender), couple, dan family. Single
adalah seseorang yang hidup sendiri dengan pemisahan gender, couple adalah pasangan yang
belum memiliki anak, dan family adalah pasangan yang sudah memiliki anak.
Organisasi Ruang
Untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu pentingnya untuk memberikan
batas privasi pada setiap unitnya. Menyeimbangkan ruang pribadi dan bersama, setiap kamar
berpusat pada ruang keluarga dan memiliki kamar mandi pribadi.

Gambar 3. Diagram Organisasi Ruang (Single & Couple)
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4. Diagram Organisasi Ruang (Family)
Sumber: Dokumentasi Pribadi
5. KESIMPULAN
Dwelling diartikan sebagai suatu kepenuhan (fullness), bagian dari (belonging), keberakaran
(rootedness) dan solidaritas antara manusia dengan tempat dan manusia dengan manusia.
Menurut Norberg-Schulz semua itu dapat diwujudkan dalam arsitektur figuratif.
Perubahan dalam berperilaku dapat dilakukan dengan cara kejadian-kejadian dan
peristiwa-peristiwan yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus. Cara tersebut diterapkan
melalui kebutuhan fisiologis sehingga dapat terjadi lebih mudah. Melalui hunian vertical
dengan konsep co-living dapat menjawab fenomena individualis-kolektivisme agar dapat
menciptakan keseimbangan diantara keduanya sekaligus menjawab perkembangan zaman.
Co-living menawarkan banyak kemungkinan, mulai dari orang-orang yang tinggal bersama
dengan berbagi ruang fisik hingga komunitas yang juga berbagi nilai, minat, dan filosofi hidup.
Co-living menggabungkan banyak aspek lain, seperti rasa komunitas, keberlanjutan, dan
ekonomi kolaboratif.
Melalui One Shared House 2030, survei global dirancang sebagai "proyek penelitian yang
menyenangkan" IKEA-space 10 bekerja sama dengan firma Anton & Irene yang berbasis di
New York. Melalui survey tersebut menghasilkan agaimana orang akan lebih memilih untuk
hidup belasan tahun dari sekarang.
Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka lebih suka tinggal dalam komunitas
yang erat yang terdiri dari 4-10 orang, dengan latar belakang dan usia yang beragam. Komunitas
lebih disukai dengan para lajang atau pasangan tanpa anak. Hal yang paling tidak disukai untuk
berbagai adalah kamar mandi. Permasalahan budaya Indonesia juga menjadi pertimbangan,
perbedaan gender penghuni harus diperhatikan juga.
Sehingga perancangan ini akan mengelompokkan penghuninya menjadi kelompok single
(pemisahan gender), couple, dan family. Single adalah seseorang yang hidup sendiri dengan
pemisahan gender, couple adalah pasangan yang belum memiliki anak, dan family adalah
pasangan yang sudah memiliki anak.
Untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu pentingnya untuk memberikan
batas privasi pada setiap unitnya. Setiap kamar berpusat pada ruang keluarga dan memiliki
kamar mandi pribadi. Untuk unit keluarga memiliki unit hunian pribadi tetapi berpusat pada
ruang komunal berupa ruang anak, sehingga rasa kolaboratif dan saling menjaga dapat
dirasakan setiap keluarga.
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ABSTRAK
Pusat perbelanjaan kini telah menjadi ruang publik yang banyak dicari oleh masyarakat modern. Sejak awal
berkembang pada tahun 1960 hingga kini, pusat perbelanjaan telah melalui proses jatuh bangun yang dipengaruhi
oleh kondisi perkonomian Indonesia. Perkembangan terbaru yang dianggap mempengaruhi perkembangan pusat
perbelanjaan di Indonesia adalah masuknya teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat
mempengaruhi pola hidup dan pola belanja masyarakat. Era digital yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan
teknologi mendorong munculnya perdagangan digital atau biasa disebut electronic commerce (e-commerce).
Dengan adanya e-commerce, aktifitas jual beli semakin mudah dengan bermodalkan internet. Hal ini kemudian
menggugah pertanyaan seperti apa tantangan yang akan dihadapi pusat perbelanjaan di era digital saat ini. Untuk
dapat mengetahui tahap selanjutnya dalam perkembangan pusat perbelanjaan tradisional khususnya di Jakarta
dibutuhkan identifikasi dalam peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan itu sendiri. Dengan
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta studi literatur terkait perkembangan pusat perbelanjaan di
Jakarta kemudian dapat diketahui faktor-faktor dan pengaruh era digital baik secara langsung dan tidak langsung
terhadap perkembangan pusat perbelanjaan di Jakarta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa persaingan dengan
perdagangan digital tidak bisa dihindari oleh pusat perbelanjaan tradisional. Pusat perbelanjaan perlu secara rutin
mengevaluasi akan perkembangan e-commerce serta memperhatikan perubahan perilaku konsumen dan
pengunjung. Terbukti terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pusat perbelanjaan namun hal ini dapat dirubah
menjadi peluang untuk kelangsungan usaha pusat perbelanjaan terkait.
Kata Kunci: era digital, peluang dan tantangan, perdagangan digital, pusat perbelanjaan
ABSTRACT
Shopping centers have now become public spaces that are sought by modern society. Since the beginning of its
development in 1960 until now, shopping centers have been through ups and downs that were influenced by the
Indonesian economy. The introduction of technology into everyday life affects the lifestyle and spending patterns
of the people, and is also considered to have influenced the development of shopping centers in Indonesia. The
digital era that occurs as a result of technological advances has encouraged the emergence of digital trade or socalled electronic commerce (e-commerce). With the existence of e-commerce, buying and selling activities are
made easier as long as people have the internet. The above said then raises the question of what challenges will
be faced by shopping centers in the digital era today. It is necessary to identify the opportunities and challenges
faced by the shopping center in order to find out the next stage in the development of shopping centers in Jakarta.
By using qualitative and quantitative methods and literature studies related, it can be seen the influences of digital
era, directly and indirectly, on the development of shopping centers. The results of this study indicate that the
competition with e-commerce cannot be avoided. Shopping centers need to regularly evaluate the development of
e-commerce and pay attention to changes in consumer behavior. It is found that there are several challenges faced
by shopping centers, but these can be turned into opportunities for the continuity of the shopping center business.
Keywords: challenge and opportunity, digital era, e-commerce. shopping mall

1.

PENDAHULUAN
Pada tahun 2017, industri ritel Jakarta mengalami penurunan ditandai dengan menurunnya
pertumbuhan ritel dari 10,25% pada akhir 2016 menjadi 3,8%. Secara umum masih terlihat
adanya kenaikan tetapi pergerakannya lebih lambat dari pertumbuhan tahun 2016. Sebuah
index retail yang dikeluarkan oleh AT Kearney, Global Retail Development Index, meranking
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30 negara berkembang teratas untuk investasi ritel, mengidentifikasi pasar yang tidak hanya
menarik saat ini, tetapi juga menawarkan potensi masa depan. Pada tahun 2017, Jakarta berada
di peringkat 8, turun 3 posisi dari tahun sebelumnya. Namun demikian, studi ini menyebutkan
Indonesia berada dalam siklus “peaking” atau puncak terkait dengan jendela peluang dalam
investasi pasar retail di negara berkembang serta memiliki daya tarik investasi yang cukup baik.
Para pelaku retail umumnya menderita dari penurunan penjualan, dan dalam banyak kasus
menyebabkan penutupan outlet mereka. Ada beberapa pusat perbelanjaan yang dilaporkan
memiliki lebih banyak space setelah beberapa pengecer menutup gerai mereka. Namun terlepas
dari penutupan outlet, pengecer baru juga mulai datang dan beroperasi, terutama di pusat
perbelanjaan besar. Berdasarkan laporan Colliers, fashion dan F&B adalah penyewa yang
berkembang khas sepanjang kuartal ketiga 2017. Dari total transaksi sewa yang dicatat, sekitar
60% penyewa berasal dari pakaian anak-anak, pakaian olahraga, tas dan sepatu, 30% penyewa
F&B dan sisanya adalah pengecer kesehatan dan kecantikan. Berikut data tersebut diolah dalam
bentuk grafik seperti pada Gambar 1.
Total Transaksi Sewa
10%
Kids, Sports,
Accessories
F&B

30%
60%

Health &
Beauty

Gambar 1. Grafik Total Transaksi Sewa di Pusat Perbelanjaan berdasarkan Jenis Penyewa
Sumber: Colliers International Indonesia 2018, diolah penulis
Tutupnya beberapa retail besar di pusat perbelanjaan selama pertengahan 2016 hingga
akhir tahun 2017 lalu menjadi masalah yang diperkirakan karena beberapa hal, salah satunya
menurunnya daya beli masyarakat. Studi yang dilakukan oleh The Nielsen pada tahun 2017
menyebutkan bahwa konsumen kelas menengah ke bawah yang kehilangan daya beli mereka
karena gaji rumah yang menurun, kenaikan gaji yang stagnan atau diabaikan, dan kenaikan
biaya hidup. Selain itu pesatnya perkembangan e-commerce saat ini juga menjadi salah satu hal
yang diperkirakan menjadi penyebab dari tutupnya beberapa gerai retail di pusat perbelanjaan.
Perkembangan online shopping yang berkembang di Indonesia seiring dengan berkembangnya
jumlah pengguna internet dan kebiasaan masyarakat berbelanja. Hal ini juga dapat dilihat dari
banyaknya marketplace yang ada. Persaingan antar marketplace tersebut dapat menunjukkan
geliat pasar yang sangat dominan, sehingga diperkirakan berimbas pada performa pusat
perbelanjaan.
Teknologi baru telah mengakhiri asimetri informasi antara pengecer dan konsumen,
termasuk - yang paling mengganggu – di dalam toko. Pelanggan telah diberdayakan dengan
biaya banyak pengecer. Pada tahun 2018 terdapat percepatan lebih lanjut dalam penutupan toko
karena para pengecer akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan mengubah portofolio real estat
mereka, agar sesuai untuk pasar di mana online terus mengungguli sisa pasar. Toko masih
memiliki peran kunci untuk dimainkan, tetapi jumlah mereka akan lebih sedikit. Berbelanja
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tidak lagi dibatasi oleh jam buka toko atau bahkan akses ke komputer, berkat perangkat seluler.
Harapan konsumen akan kemudahan dan kenyamanan meningkat dan pengecer harus
memuaskan mereka. Pengecer menyadari bahwa dampak terbesar yang dapat dimiliki digital
terhadap bisnis mereka adalah di dalam toko. Beberapa toko paling inovatif dan menarik
menjadikan digital bagian inti dari pengalaman toko. Pengecer online beralih ke toko untuk
membantu mereka mengembangkan bisnis mereka dan membantu melayani pelanggan mereka.
Tapi ini adalah toko yang sangat berbeda, yang terlihat meniru pengalaman online di dunia
offline.
Sebagian besar pengelola pusat belanja dan para pengelola retail mengatakan bahwa online
shopping tidak mempengaruhi performa bisnis mereka karena nilai transaksi dari e-commerce
masih belum signifikan. Beberapa retail besar juga saat ini mulai merambah ke bisnis online.
Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dari pusat perbelanjaan
yang menghadapi persaingan dalam era digital serta bagaimana mensinergikan performa antar
retail tersebut sehingga tidak saling mengambil target pasar satu dengan lainnya. Penelitian ini
diharapkan akan bermanfaat untuk memahami perkembangan pusat perbelanjaan saat ini dan
peluang yang dapat diambil pelaku pengelola pusat perbelanjaan di masa depan serta
bermanfaat bagi akademisi di bidang perencanaan kota dan real estat sebagai bahan penelitian
selanjutnya.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif
dengan tahapan dimulai dari pengumpulan data, studi literatur terkait serta identifikasi dan
analisis peluang dan tantangan dengan menggunakan data dan literatur yang telah berhasil
dikumpulkan.
Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang mencakup data profil pusat
perbelanjaan Jakarta, dokumen property market retail overview serta data terkait perkembangan
e-commerce. Studi literatur mencakup literatur terkait pengembangan pusat perbelanjaan, era
digital serta online shopping dan retail modern. Kedua sumber ini akan digunakan dalam proses
analisa kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pusat perbelanjaan di Jakarta
serta menganalisa peluang yang bisa diambil oleh pengelola pusat perbelanjaan.
Metode analisis dalam studi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan
untuk memperoleh transformasi atau pola perubahan dari pusat perbelanjaan yang dipadukan
dengan hasil dari in-depth interview yang dilakukan terhadap beberapa pelaku pusat
perbelanjaan. Hasil in-depth interview dengan pelaku pusat perbelanjaan serta pelaku ecommerce juga dibuat perbandingan dan kesesuaian dengan hasil dari studi literatur dan kondisi
di lapangan berdasarkan hasil data sekunder yang berhasil dihimpun penulis.
Proses analisa yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:
1. Identifikasi perkembangan dan evolusi karakter pusat perbelanjaan di Jakarta
2. Identifikasi perkembangan era digital di Indonesia serta tumbuhnya perdagangan digital
3. Hasil analisis 1 dan 2 akan memberikan gambaran dampak era digital terhadap
perkembangan pusat perbelanjaan di Jakarta.
4. Dampak era digital terhadap pusat perbelanjaan dianalisa bersamaan dengan hasil indepth interview dan studi literatur yang kemudian akan menghasilkan identifikasi
peluang dan tantangan dari pusat perbelanjaan di era digital.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Era Digital dalam Perdagangan
Era Digital yang juga dikenal sebagai Era Informasi merupakan periode dalam abad ke-21
yang mempunyai karakter pergeseran cepat dari industri tradisional yang dibawa sejak Revolusi
Industri ke arah perekonomian yang berbasis informasi teknologi. Periode ini ditandai pula
dengan hadirnya komputer pada awal 1970-an sebagai salah satu media komunikasi dan tukar
menukar informasi. Orang mulai ”terbuka” dengan istilah era digital sejak penggunaan internet
meluas di seluruh dunia dan akses mudah menuju internet (Tella, 2019).
Era digital membawa banyak dampak dalam berbagai hal karena kemudahannya dalam
membagikan informasi dalam skala kecil maupun besar, salah satu dampak yang ditimbulkan
adalah munculnya perdagangan digital. Cory (2019) menjelaskan, perdagangan digital adalah
transfer lintas batas data, produk, atau layanan dengan cara elektronik, biasanya Internet.
Perdagangan digital diyakini merubah skema perdagangan global serta dalam banyak hal
mengurangi relevansi hambatan tradisional perdagangan, seperti tarif dagang.
Perdagangan digital ini lebih dikenal dengan istilah Electronic Commerce atau disingkat
sebagai e-commerce, yang berarti aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet. Ecommerce merupakan pendekatan baru bisnis secara elektronik yang menggunakan jaringan
internet (Turban et al., 2006). Ketika internet mulai populer di tahun 90-an, dikembangkan
protokol keamanan internet seperti HTTP dan DSL yang memungkinkan adanya akses yang
cepat dan persisten terhadap internet. Hal ini menghasilkan banyak perusahaan bisnis di
Amerika dan Eropa Barat yang merepresentasikan jasa mereka di internet pada tahun 2000-an.
Hal ini pula yang merubah pandangan orang terhadap e-commerce menjadi berubah, dan
mengartikan e-commerce sebagai proses pembelian barang dan jasa melalui internet dengan
jasa pembayaran elektronik dan koneksi yang aman (Kenneth & Carol, 2008).
Vaithianathan (dalam Pradana, 2015) berpendapat bahwa e-commerce tidak hanya terbatas
pada kegiatan jual beli namun juga melibatkan berbagai faktor dari nilai perusahaan, seperti
promosi, pembayaran sistem, layanan transaksi serta keamanan pelanggan. Hal ini membuat ecommerce dianggap sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam
bentuk digital. E-commerce dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan berdasarkan
prinsip 4C: Connection (koneksi), Creation (penciptanan), Consumption (konsumsi) dan
Control (pengendalian) (Hoffman & Fodor, 2010).
Perkembangan Pusat Perbelanjaan di Jakarta
Perkembangan pusat perbelanjaan di Jakarta dimulai sejak tahun 1966 ditandai dengan
berdirinya Sarinah di Jakarta Pusat sebagai pusat perbelanjaan pertama di Jakarta. Sebelum
Sarinah, tipe pusat perbelanjaan di Jakarta berupa pusat perbelanjaan strata yaitu Metro dan
Harco Pasar Baru yang merupakan perpanjangan dari Pasar Baru. Dibukanya Sarinah menjadi
salah satu pemicu timbulnya beberapa pusat perbelanjaan baru di Jakarta Pusat dan Jakarta
Barat hingga tahun 1990. Model pusat perbelanjaan baru di tahun tersebut mayoritas
menawarkan model sederhana dimana single tenant, dalam hal ini adalah department store,
mencakup hampir seluruh lantai pusat perbelanjaan.
Gambar 2 memperlihatkan pusat perbelanjaan di Jakarta terus berkembang sejak tahun
1990 ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan baru di setiap periode. Perkembangan paling
pesat terjadi pada periode 2000 hingga 2010 ditandai dengan melonjaknya jumlah pusat
perbelanjaan baru hingga dua kali lipat pada periode tersebut dari periode sebelumnya. Hal ini
juga diakibatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai pulih dari krisis
moneter dan terus menguat sebelum krisis moneter global pada tahun 2009 menyebabkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini
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serta moratorium pusat perbelanjaan yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun
2011 yang menyebabkan perkembangan pusat perbelanjaan menjadi jauh melambat
dibandingkan sebelum tahun 2011, terlihat dari jumlah pusat perbelanjaan baru yang berkurang.
Pasokan Pusat Perbelanjaan di Jakarta
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Gambar 2. Grafik Pasokan Pusat Perbelanjaan di Jakarta berdasarkan Tahun
Sumber: Olahan peneliti, 2020
Evolusi Karakter Pusat Perbelanjaan di Jakarta
Perkembangan pusat perbelanjaan dalam perjalanan nya sangat erat dengan perkembangan
tenant. Berdasarkan luasnya, menurut Jean Lambert (2010), tenant dapat terbagi menjadi 4
kelompok, yaitu anchor tenant, mini-anchor tenant, large specialty tenant dan specialty tenant.
Anchor tenant yang merupakan merk ritel besar yang sukses yang memiliki keahlian dan
menawarkan daya tarik tertentu yang dapat menarik pengunjung ke tokonya (The 4Rs of ASIAN
shopping center management, hal 25) dalam kategori ini minimal mempunyai luas ruang di
dalam pusat perbelanjaan sebesar 2.336 m2.
Berdasarkan studi yang dilakukan, hampir seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta memiliki
department store sebagai anchor tenant nya, yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi
tenant lainnya dan juga para pengunjung. Untuk itu, melihat evolusi yang terjadi pada
department store secara khusus atau ritel secara umum juga dapat menunjukkan evolusi
karakteristik yang terjadi pada pusat perbelanjaan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan
perubahan ciri-ciri pusat perbelanjaan di Indonesia sesuai dengan periodenya.
Tabel 1. Periodisasi Pusat Perbelanjaan di Indonesia
No. Periode
Ciri-ciri
1
1960-1970
Stand alone
Luasan tidak standar
Layout belum menjadi perhatian
Semi self service
Pengelolaan dilakukan oleh keluarga
2
1970-1980
Ukuran semakin luas
Layout & grouping
Pengelolaan lebih profesional
Merchandise yang dijual
3
1980-1990
Munculnya modern shopping mall
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No.

Periode

Ciri-ciri
Tumbuh department store skala nasional, lokal,
regional, internasional
Muncul fashion retail brand
Merchandise yang dijual
Layout dan grouping merchandise
Store ambiance
Service
Advertising & promotion
4
1990-2000
Munculnya mall yang besar
Ukuran department store semakin luas
Berkembangnya specialty store
Munculnya mini anchor fashion store
Merchandise yang dijual
Penataan layout & counter
Service
Advertising & promotion
Membership
5
2000-2015
Munculnya blok/mini blok
Ukuran mall semakin luas
Ukuran department store semakin luas
Assortment merchandise yang dijual bertambah
Komposisi anchor tenant, mini anchor, & specialty di
mall
Service
Membership
Advertising & Promotion
6
2015Ukuran department store lebih compact
sekarang
Selektif dalam memilih lokasi
Assortment merchandise yang dijual
Service
Membership
Advertising & Promotion
Sumber: Fandawan Ramali, 2018; diolah peneliti
Dampak Era Digital terhadap Perkembangan Pusat Perbelanjaan
Perkembangan era digital telah terbukti menciptakan peluang bagi e-commerce untuk
tumbuh dan berkembang. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), pada tahun
2018 total pertumbuhan transaksi online sebesar 6-7% dari total transaksi ritel di Indonesia dan
terus tumbuh di tahun 2019 menjadi 8-9%. Selain itu menurut Aprindo, sebanyak 95% ritel
offline (ritel tradisional) juga telah menyediakan sarana penjualan dan transaksi secara online
disamping tetap menjalakan penjualan secara offline. Ruang e-commerce untuk tumbuh
semakin besar didukung oleh karakter penduduk Indonesia yang mayoritas saat ini merupakan
generasi milenial yang sudah sadar akan perkembangan teknologi di era digital.
Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pasar internet paling
pesat di Asia Pasifik serta pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Industri e-commerce
Indonesia menurut Badan Pusat Statistik dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17%
dengan total jumlah usaha mencapai 26,2 juta unit. Euromonitor juga mencatat penjualan online
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di Indonesia sejak tahun 2014 sudah mencapai US$1,1 miliar. Sepanjang tahun 2018, Indonesia
mencatatat transaksi e-commerce terbesar sejumlah Rp77,7 trilliun, meningkat 151% dari tahun
sebelumnya. Gambar 3 merincikan transaksi berdasarkan produk yang dibeli, dimana gadget &
aksesoris serta fashion menjadi barang yang paling banyak dibeli.
Gadget & accessories

15%

Fashion

22%

Computer & accessories

1%
1%
3%

Personal care & cosmetic
Electronic

3%

HH & Office Supplies

3%

Automotive & Accessories

5%

15%

Food and Beverages
Photography
Sport Apparel

6%

Book & Stationary

7%
9%

10%

Music and film
Lainnya

Gambar 3. Grafik Jumlah Transaksi E-commerce berdasarkan Jenis Produk Tahun 2018
Sumber: Bank Indonesia (2018); diolah peneliti
Pada akhir tahun 2017, Jakarta dihebohkan dengan terjadinya penutupan beberapa
department store besar antara lain Ramayana, Matahari, Lotus hingga Debenhams di beberapa
lokasi di Jakarta. Menurut data yang dihimpun oleh Colliers, setidaknya terdapat 11 department
store besar yang menutup tokonya yang terletak di pusat perbelanjaan besar di Jakarta. Unit
space yang ditinggalkan department store ini tercatat nantinya akan diganti mayoritas oleh
specialty tenant yang memerlukan ruang jauh lebih kecil daripada department store.
Kekosongan ruang yang diakibatkan tutupnya tenant-tenant tersebut tentu memberi dampak
bagi tingkat hunian masing-masing pusat perbelanjaan. Hal ini dibarengi dengan pembukaan
beberapa ritel baru di Jakarta dengan ruang kosong yang cukup tinggi mengakibatkan tingkat
hunian ritel Jakarta pun turun menjadi 83,6% di akhir tahun 2017. Angka ini tercatat merupakan
tingkat hunian ritel terendah sejak tahun 2000.
Pesatnya perkembangan e-commerce diusut menjadi salah satu penyebab lesunya kinerja
pusat perbelanjaan di era digital. Menurut Lisa Widodo dari Blibli.com, terdapat 5 hal yang
menjadi alasan orang lebih memilih berbelanja di e-commerce:
1. Cost Saving, harga produk yang dijual di e-commerce umumnya lebih murah karena
banyak terdapat potongan harga.
2. Convenience, belanja via e-commerce lebih nyaman bagi konsumen karena dapat
dilakukan darimana saja lewat internet.
3. More Variety, konsumen dapat menemukan lebih banyak jenis barang dalam satu ecommerce.
4. Value Added Service, banyak nilai tambah yang didapatkan dalam berbelanja di ecommerce, salah satunya repackaging sehingga barang diterima konsumen dalam
keadaan rapi dan baik.
5. Time Saving, belanja via e-commerce lebih menghemat waktu karena tidak perlu pergi
ke pusat perbelanjaan dan berkeliling untuk mencari barang yang dibutuhkan.
Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce, kebutuhan berbelanja menjadi
mudah tersalurkan hanya melalui media internet. Berbelanja tidak lagi dibatasi oleh jam
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operasional toko karena e-commerce dapat diakses 24 jam penuh dimanapun dan kapanpun,
hanya bermodalkan handphone dan internet. Kemudahan ini lambat laun meningkatkan
ekspekstasi konsumen akan kenyamanan dalam berbelanja. Hal ini pun turut menjadi andil akan
terjadinya pergeseran prioritas konsumen dalam berbelanja dan tujuan pengunjung datang ke
pusat perbelanjaan.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan
mengatakan dalam sebuah artikel bahwa transaksi di e-commerce belum berpengaruh
signifikan secara langsung terhadap penjualan toko offline. Hal ini terlihat dari total transaksi
online yang masih di bawah 10%, yang berarti sebanyak 90% sisanya membuktikan bahwa
konsumen masih melakukan transaksi offline yakni mengunjungi toko langsung. Sementara itu
Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto dalam sebuah artikel Kompas berpendapat
bahwa pengunjung pusat perbelanjaan di era digital ini cenderung bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hiburan dan sosial. Berbelanja tidak lagi menjadi tujuan utama berkunjung ke pusat
perbelanjaan. Pengunjung datang untuk memenuhi kebutuhan entertainment, hal-hal yang
bersifat experience atau pengalaman langsung yang tidak bisa didapatkan dalam e-commerce,
seperti bioskop, restoran atau sekedar berkumpul bersama teman.
Fandawan Ramali dari Centro Parkson juga mengemukakan perubahan perilaku berbelanja
pengunjung bukan hanya karena e-commerce, namun juga bentuk pengeluaran pada masa kini
yang lebih dipusatkan pada kebutuhan pendudukan, asuransi serta travelling. Berdasarkan
survei Neurosensum, tujuan pengeluaran masyarakat Indonesia pada tahun 2018 tumbuh pesat
dalam kategori travelling, menonton bioskop, konser, gadget serta data (internet), sedangkan
total pengeluaran untuk consumer goods menurun. Berdasarkan hal ini, selain karena
perkembangan e-commerce, pusat perbelanjaan tetap harus siap dengan evolusi yang akan
terjadi karena perubahan perilaku belanja konsumen.
Peluang dan Tantangan Pusat Perbelanjaan dalam Era Digital
Dalam perjalanannya, digitalisasi dapat menjadi pengganggu ataupun pendukung untuk
setiap kegiatan ataupun bisnis usaha, tidak terkecuali di pusat perbelanjaan. Pada latar belakang
telah ditunjukkan, pengaruh dari keberadaan online store terhadap offline store sehingga
beberapa offline store cukup banyak yang mengalami penutupan maupun perubahan konsep.
Untuk itu, pusat perbelanjaan harus berbenah diri untuk terus dapat menarik pengunjung datang
ke pusat belanja tersebut.
Jika dilihat pada perubahan yang terjadi pada tenant di beberapa pusat perbelanjaan,
memang tampak bahwa pengelola pusat belanja mencoba untuk memanfaatkan tantangan
tersebut dan mengubahnya menjadi peluang, antara lain bisa terlihat dengan:
1. Perubahan tenant telah terjadi pada beberapa pusat belanja, yang diawali dengan
penutupan beberapa tenant besar di pusat belanja yang menyisakan ruang cukup besar.
Dengan demikian, pengelola pusat perbelanjaan perlu mencari tenant baru yang lebih
cocok. Pada umumnya, tenant baru yang ada di pusat perbelanjaan lebih kepada konsep
lifestyle (toko yang berkaitan dengan olahraga dan hobi) dan F&B (restoran, cafe, kios
minuman, dan sebagainya).
2. Keluarnya anchor tenant dari pusat belanja yang menyisakan ruang cukup besar, bisa
dibantu ditutup dengan bekerjasama dengan bisnis co-working, yang juga mulai muncul
akibat perkembangan teknologi. Cukup banyak start-up company yang muncul dalam 3
tahun terakhir yang menyebabkan adanya kebutuhan akan co-working space.
Bekerjasama dengan bisnis co-working membantu pengelola pusat belanja untuk mengisi
ruang kosong nya dan tetap dapat menimbulkan keramaian pengunjung.
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3. Cukup banyak pengunjung mal yang kini cukup didominasi oleh kaum milenial, yang
mencari tempat dengan spot foto yang bagus untuk ditaruh di media sosial mereka
(instragamable spot). Tidak jarang orang rela pergi ke tempat yang jauh demi merasakan
instagramable spot tersebut. Ini merupakan salah satu peluang yang harus ditangkap dan
dapat diaplikasikan di pusat perbelanjaan untuk dapat menarik pengunjung.
4. Bekerjasama dengan angkutan umum online terutama ojek online yang berkaitan erat
dengan bisnis online, terutama F&B.
5. Pendekatan secara personal kepada kostumer loyal yang ditunjukkan dengan adanya kartu
keanggotaan pusat belanja tertentu untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukar dengan
barang atau voucher yang kini juga dikaitkan dengan teknologi (e-card).
Pengelola pusat perbelanjaan Baywalk Mall, pada diskusi Real Estate Talks #1 yang
dilaksanakan di Universitas Tarumanagara pada 30 Mei 2018, mengutarakan bahwa kita harus
bisa melihat sesuatu dari dua arah, peluang maupun tantangan. Peluang yang terbuka dengan
adanya peningkatan teknologi, harus dapat dimanfaatkan oleh pusat belanja untuk bekerjasama
dengan teknologi tersebut dan membuka jalan untuk pengembangan bisnis makanan. Dan
sekaligus menjadi tantangan yang menyebabkan pengelola pusat perbelanjaan harus dapat
berpikir kreatif dan memanfaatkan tantangan yang ada menjadi peluang.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pusat perbelanjaan saat ini bukan hanya terbatas untuk tempat berbelanja namun juga
sebagai tempat untuk sekedar berkumpul. Dalam era digital seperti sekarang ini, dengan adanya
konsep online store seringkali dilihat sebagai tantangan bagi pusat perbelanjaan. Persaingan
dengan dunia digital tidak bisa dihindari karena internet telah menjadi tempat tumbuh dan
berkembangnya e-commerce. Perubahan perilaku konsumen bukan hanya karena online store,
tetapi ada faktor jenis pengeluaran seperti travelling dan makan. Karena hal ini maka pusat
perbelanjaan perlu selalu mengevaluasi akan keberadaan dan perkembangan e-commerce dan
juga memperhatikan perubahan perilaku pengunjung/konsumen. Pengelola pusat perbelanjaan
khususnya harus dapat mengevaluasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang diciptakan
dalam kondisi dalam era digital ini. Bukan mustahil pula bahwa tantangan yang dihadapi dapat
dirubah menjadi peluang seperti di bawah ini:
1. Pengelola pusat perbelanjaan dapat mencari tenant baru yang lebih cocok untuk menutupi
ruang kosong yang ditinggalkan tenant lama. Pada umumnya, tenant baru yang ada di
pusat perbelanjaan lebih kepada konsep lifestyle dan F&B.
2. Pusat perbelanjaan dapat bekerjasama dengan bisnis co-working, yang juga mulai muncul
akibat perkembangan teknologi. Bekerjasama dengan bisnis co-working membantu
pengelola pusat belanja untuk mengisi ruang kosong dan menimbulkan keramaian yang
menarik pengunjung.
3. Mengaplikasikan konsep instagrammable spot yang dapat menarik perhatian pengunjung
yang saat ini didominasi oleh milenial.
4. Bekerjasama dengan angkutan online seperti ojek online yang berkaitan erat dengan
bisnis online, terutama F&B.
5. Pendekatan secara personal kepada kostumer loyal melalui kartu keanggotaan pusat
belanja untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah yang berbentuk
electronic card.
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ABSTRAK
Kehidupan manusia di dunia tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Pendidikan menjadi salah satu cara dalam
meningkatkan kualitas sumber daya yang mampu beradaptasi dan berkompetisi dibutuhkan untuk dapat bertahan
hidup dalam perkembangan lingkungan di dunia. Tujuan pendidikan nasional jelas menyampaikan bahwa
pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan rakyatnya baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional dan kecerdasan spiritual. Namun dalam praktiknya, institusi pendidikan lebih mengarah pada
peningkatan kecerdasan IQ, melupakan EI dan SI yang sebenarnya tidak bisa terlepaskan satu dengan yang lainnya.
Pendidikan terdiri dari konten, pola dan pendekatan pembelajaran. Perubahan akibat digitalisasi dalam konsep
pendidikan ini memunculkan suatu permasalahan dasar secara spasial yaitu perubahan tipologi sekolah atau ruang
kegiatan sebagai lingkungan belajar. Ruang yang fleksibel dan kontinu yang sesuai dengan konsep pendidikan
diperlukan dalam lingkungan belajar karena lingkungan fisik dan kualitas sekelilingnya adalah bagian aktif dan
tidak terpisahkan dari proses belajar khususnya dalam mencapai kecerdasan emosional. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif. Konsep menghubungkan tujuan arsitektur dalam struktur, fungsi dan
keindahan dengan tujuan pendidikan dalam pembelajaran secara fisik, kognitif dan emosional salah satunya dapat
dilakukan dengan menerapkan sekolah sebagai design studio yang mengedepankan lingkungan yang kolaboratifpartisipatif. Model project/problem-based learning digunakan sebagai pendukung kurikulum dengan menekankan
proses emosional pada tiap tahapnya. Identitas individu diwujudkan dalam pembentukan ruang berdasarkan
multiple intelligence yang diintegrasikan dengan tujuan pencapaian kecerdasan emosional-spiritual juga akademis.
Kata Kunci: Pendidikan, Kecerdasan, Tipologi Sekolah
ABSTRACT
Human life in this world cannot be separated from their environment. Education is one of the ways to improve the
quality of resources that able to adapt and compete which is needed to survive in the development of the global
environment. The aim of national education clearly states that education is carried out to improve the intelligence
of the people, be it intellectual (IQ), emotional intelligence (EI) and spiritual intelligence (SI). But in practice,
educational institutions are more directed at increasing IQ, ignoring EI and SI which actually cannot be separated
from one another. Education consists of content, patterns and learning approaches. Changes due to digitalization
in the concept of education raise a basic problem spatially, namely changes in school typology as a learning
environment. A flexible and continuous space in the concept of education is needed because the physical
environment and the quality around it are an active and inseparable part of the learning process, especially in
achieving emotional intelligence. Method used in this research is descriptive qualitative. The concept of
connecting architectural goals in structure, function and beauty with educational goals in learning physically,
cognitively and emotionally, can be done by implementing the school as a design studio that promotes a
collaborative-participatory environment. The project/problem-based learning model is used to support the
curriculum by emphasizing the emotional process at each stage. Individual identity is manifested in the formation
of space based on multiple intelligence which is integrated with the goal of achieving emotional-spiritual as well
as academic intelligence.
Keywords: Education, Intelligences, School Typology

1.

PENDAHULUAN
Kehidupan manusia di dunia tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Keberadaan manusia
dalam menunjukkan dirinya dengan mengetahui dan belajar dalam lingkungannya secara aktif
dapat disebut sebagai dwelling. Dwelling dalam lingkungan kehidupan manusia saat ini tidak
bisa lepas dari berkembangnya teknologi. Hal tersebut dikarenakan dunia telah memasuki era
revolusi industri 4.0 yang menurut Schwab (2016) ditandai dengan digitalisasi dari berbagai
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bidang yaitu meningkatnya konektivitas, interaksi serta berkembangnya sistem digital.
Menipisnya batas antara manusia, mesin dengan teknologi informasi dan komunikasi ini
berdampak dalam segala aspek kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari, baik sosial,
budaya, ekonomi, politik, hukum maupun pendidikan.

Gambar 1. Revolusi Industri 4.0
Sumber: Schwab, 2016
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah cara pandang
dan gaya hidup manusia serta menuntut betapa pentingnya bagi kita untuk dapat menyiapkan
sumber daya manusia yang memadai, mampu beradaptasi dan mampu berkompetisi secara
global demi bertahan hidup di masa yang akan datang. Meningkatkan kualitas dari sumber daya
manusia melalui pendidikan menjadi salah satu cara untuk dapat menyeimbangkan dengan
perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini.
Tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat, UU No. 2 Tahun 1985 dan UU No. 20 Tahun 2003 adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi diri sebagai manusia seutuhnya. Pelaksanaan
pendidikan dengan bantuan kurikulum menjadi upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Namun
pendidikan di Indonesia selama 75 tahun belum menunjukkan ketercapaian dari mencerdaskan
dan pengembangan potensi rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah upaya pendidikan yang
terfokus pada kecerdasan intelektual (IQ/Intelligent Quotient) sehingga pengembangan
kecerdasan lain seperti emosional (EI/Emotional Intellegence) dan spiritual (SI/Spiritual
Intellegence) sering terlupakan. Ketidaksinambungan supply dunia pendidikan dengan demand
dunia industri, keterbatasan akses pendidikan untuk berbagai kalangan, kualitas pendidikan
yang rendah dari semua tingkatan dan keterbatasan sumber daya terkualifikasi menjadi
beberapa masalah dalam pendidikan Indonesia.
Upaya peningkatan pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan melalui
dicanangkannya peningkatan kualitas SDM dalam “Make Indonesia 4.0” oleh Presiden Joko
Widodo dan Kemendikbud melalui “Merdeka Belajar” yang mengarah pada otonomi,
transparansi, efisiensi dan fleksibilitas pada relevansinya dengan dunia nyata untuk kebutuhan
manusia di masa yang akan datang. Perubahan dalam konten, pola dan pendekatan
pembelajaran serta didukung dengan digitalisasi dalam pengembangan kecerdasan emosional
dan spiritual (bukan hanya kecerdasan intelektual) dan potensi diri rakyat Indonesia
memunculkan suatu permasalahan dasar secara spasial yaitu perubahan tipologi sekolah atau
ruang kegiatan sebagai lingkungan belajar yang fleksibel dan kontinu untuk penggunanya.
2.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penulis mengumpulkan
literatur tulisan, jurnal, artikel terkait topik pendidikan dan kecerdasan kemudian melakukan
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analisis kreatif untuk menemukan ide tentang konsep spasial atau lingkungan fisik sekolah yang
sesuai dengan perubahan lingkungan emosional dan akademisnya.
3.

PEMBAHASAN DAN HASIL
Pendidikan di Indonesia
Pendidikan dapat dikatakan sebagai proses belajar (learning) dan mendapatkan
pengetahuan (knowledge). Pendidikan membantu kita untuk dapat mengintepretasikan dan
memiliki berbagai pandangan terhadap hal-hal dalam hidup. Dalam praktiknya, pendidikan
memiliki peran besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan mampu
beradaptasi dalam kehidupan. Proses ini menjadi penting bagi diri manusia untuk
mengembangkan kemampuan, sikap dan sifat yang penting untuk kehidupan yang sehat,
produktif dan bermakna.
Adapun kebijakan arah pendidikan nasional Indonesia dirumuskan sebagai salah satu
tujuan dibentuknya Negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD
1945 alinea keempat yaitu “mencerdasakan kehidupan bangsa… yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya pencapaian pencerdasan bangsa
Indonesia difasilitasi dalam sebuah sistem kurikulum yaitu rancangan atau panduan dalam
melaksanakan pembelajaran dan program pendidikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta.
Walau telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun ternyata pendidikan di
Indonesia masih dinilai buruk jika dilihat secara global. Hasil survei PISA (Programme for
International Student Assessment) pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat ke
74 dari 79 negara (PISA, 2018) dimana 55% anak Indonesia memiliki kemampuan literasi yang
lebih rendah dari 20% negara lain dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development). Pendidikan di Indonesia belum dapat memenuhi kenyataan dan kebutuhan
ekonomi dan sosial secara global, sehingga menciptakan kesenjangan antara supply dengan
demand dari dunia industri.

Gambar 3. Analisis Permasalahan Pendidikan di Indonesia
Sumber: Asian Development Bank, 2015
Kecerdasan dalam pendidikan
UNESCO menyebutkan terdapat empat pilar dalam pendidikan sebagai upaya peningkatan
mutu pendidikan guna meningkatkan kualitas suatu bangsa, yaitu learning to know, learning to
do, learning to be dan learning to live together. Keempat pilar ini menggabungkan tujuan dari
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IQ (Intelligent Quotient), EQ (saat ini disebut sebagai EI/Emotional Intelligence) dan SQ (saat
ini disebut sebagai SI/Spiritual Intelligence) yaitu bagian dari yang disebut dengan kecerdasan.
Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam
hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif
dan kualitatif.
a. Kecerdasan Intelektual/Intelligent Quotient (IQ)
Kecerdasan intelektual adalah suatu kecerdasan yang digunakan untuk berpikir logisrasional, yaitu cara berpikir linier yang meliputi proses kognitif seperti kemampuan
berhitung, menganalisa sampai mengevaluasi dst dalam memahami situasi yang baru.
Kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan sekitar 4 persen bagi keberhasilan
hidup, sedangkanya 90 persen keberhasilan ditentukan oleh kecerdasan lainnya
b. Kecerdasan Emosional/Emotional Intelligence (EI)
Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali,
mengelola perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu memotivasi dirinya sehingga
membawa kepada keberhasilan. Kecerdasan ini berperan penting dalam proses interaksi
manusia dengan lingkungannya, yaitu karakter dalam diri kita sebagai manusia.
c. Kecerdasan Spritual/Spiritual Intelligence (SI)
Kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan manusia yang digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan makna dan nilai, untuk menempatkan perilaku dan hidup
dalam konteks makna yang lebih luas sehingga jalan hidupnya lebih bermakna.

Gambar 4. Kecerdasan IQ, EI dan SI
Sumber: Windieates, 2015
Problem pendidikan: IQ > EI dan SI
Ketiga bagian kecerdasan ini merupakan kecerdasan persona yang melekat pada pribadi
masing-masing individu. Kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan satu atau dua
kecerdasan.
Untuk menghasilkan manusia yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual maka
kita harus mampu menggabungkan IQ, EI dan SI secara maksimal.
Tujuan pendidikan nasional jelas menyampaikan bahwa pendidikan dilakukan untuk
meningkatkan kecerdasan rakyatnya baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual. Namun dalam praktiknya, institusi pendidikan lebih mengarah pada
peningkatan kecerdasan IQ, melupakan EI dan SI yang sebenarnya tidak bisa terlepaskan satu
dengan yang lainnya. Tidak salah, namun praktiknya kurang tepat. Ki Hajar Dewantara sebagai
Bapak Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak
agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia
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yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya, artinya tujuan pendidikan
nasional pada dasarnya lebih menekankan pada kecerdasan emosional bukan kecerdasan
intelektual. Praktik pendidikan saat ini akhirnya menyeleweng dari tujuan awal pendidikan
sebagaimana disebutkan.
Konten pembelajaran
Berkembangnya dunia dalam industrialisasi 4.0 menuntut tidak hanya penguasaan
pengetahuan intelektual dan kemampuan bersifat afektif dan psikomotorik. Hal ini terkait
dengan kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, sistem
sekolah dasar dan menengah memiliki peran vital dalam mempersiapkan individu global dan
mencetak tenaga kerja berkualitas untuk masa mendatang karena perkembangan manusia pada
usia muda memiliki dampak positif yang lebih awet dalam seorang individu (WEF, 2020).
Konten pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia di masa yang akan datang, antara lain
adalah global citizenship skill, critical thinking and problem solving, innovation and creativity
skill, technology/digital skill, interpersonal/human-centric skill dan communication skill.
Pola pembelajaran
Cara manusia berpikir dan memproses informasi saat ini berbeda dengan cara-cara pada
generasi sebelumnya. Revolusi industri ketiga dan keempat memperkenalkan produksi
otomatisasi dan ciptaan dengan nilai yang tidak terwujud. Hal ini memicu perubahan masif
dalam kebutuhan keterampilan untuk berkontribusi dalam ekonomi sebagaimana cara orang
bekerja. Perubahan pada sifat dan kinerja pelajar/pekerja dewasa juga mengakibatkan
perkembangan dari teknik manajemen dalam lingkungan pendidikan juga industri.
Populasi pelajar saat ini terbiasa dengan akuisisi informasi yang cepat, baik untuk
keperluan pendidikan, hiburan atau sosial/hubungan. Perkembangan teknologi telah mengubah
komunitas berbasis pengetahuan menjadi komunitas berbasis informasi dan komunikasi.
Perbaruan pola belajar untuk mendukung kemampuan pelajar dalam berpikir kritis diperlukan
pada semua tingkatan pendidikan guna memfasilitasi kemampuan mereka dalam
berkomunikasi, berkolaborasi, refleksi diri dan berkompromi, tidak hanya dalam pendidikan
tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Perubahan pola pembelajaran menjadi kolaboratif, virtual dan inspiring didasari pada
kebutuhan manusia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing namun
dengan beragamnya potensi ini, manusia harus dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya
dimana rasa tanggungjawab menjadi tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri.
Pendekatan pembelajaran
Transisi menjadi pendidikan 4.0 juga membutuhkan mekanisme belajar yang dapat
merefleksikan sedekat mungkin dengan kebutuhan industri di masa depan. Dengan
menekankan student-centered learning, pembelajaran yang dilakukan akan lebih relevan dan
terfokus pada anak sebagai subjek utama pendidikan. Dalam menciptakan ekosistem yang
mendukung konten belajar, diperlukan juga prinsip dan strategi belajar mengajar yang sesuai
dan inovatif dalam meningkatkan pengalaman belajar (WEF, 2020) antara lain adalah playful,
experiential, computational, embodied, multi-literacies dan personalized (self-paced).
Digitalisasi juga berperan besar dalam perubahan pendekatan dan pola pembelajaran
karena pada dasarnya adanya internet yang pada dasarnya bisa menyediakan berbagai informasi
yang kita cari Google, Youtube, bahkan social media memberikan kita akses sumber informasi
dengan cepat, mudah yang tidak terbatas yang dikomunikasikan dengan baik dan menarik.
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Proses pembelajarannya bersifat lebih mandiri, sehingga esensi belajar menjadi penting untuk
menumbuhkan rasa ingin tahu pada individu.
Namun peran terbesar ini ada pada guru sebagai fasilitator, penggerak dari kelas.
Pendidikan di Singapura dan Finlandia memegang peran guru sebagai kunci pendidikannya.
Guru memiliki peran psiko-emosional dalam pendekatan pembelajaran (NIE Singapore, 2017),
seperti bagaimana meningkatkan mood (kualitas emosional) dalam sebuah kelas untuk
siswanya, atau strategi dalam membuat suasana yang kondusif saat belajar.

Gambar 4. Hubungan perubahan konten terkait masalah pendidikan dengan pola dan
pendekatan pembelajaran
Sumber: Penulis, 2020
Problem arsitektur: perubahan lingkungan fisik pada pendidikan
Bangunan arsitektural berbentuk sekolah menjadi tempat yang paling umum dan formal
dimana sebuah proses pendidikan di lakukan. Sekolah juga menjadi platform kesempatan
semua anak mendapatkan haknya dalam pendidikan. Mengingat sebagian besar waktu pelajar
dihabiskan di sekolah (bahkan dapat dikatakan sebagai rumah kedua) sisi arsitektural
bangunannya menjadi penting karena dapat mempengaruhi seberapa baik kualitas belajar
mereka. Sekolah sebagai lingkungan belajar terdiri dari alam, buatan, budaya dan benda di
dalamnya. Desain bangunan pendidikan ini memiliki hubungan kuat antara ruang, pedagogi
(konteks, konten, proses) dan hasil belajar. Semua proses belajar dilakukan dalam suasana dan
lingkungan yang sesuai dengan pedagogi pendidikan sehingga didapatkan hasil belajar yang
diharapkan. Peran arsitek dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan tujuan pendidikan atau
dalam pedagogi pembelajaran menjadi penting guna meningkatkan fungsionalitas ruang untuk
keberadaan manusia dalam ber-dwelling.
Perubahan konten, pola dan pendekatan pembelajaran (pedagogi) menimbulkan
permasalahan secara spasial arsitektural sebagai wadah aktivitasnya. Perubahan spasial juga
tentu akan terjadi ketika pedagogi berubah, karena ruang, pedagogi dan hasil belajar, ketiganya
saling berhubungan dan mempengerahui satu dengan yang lainnya. Lingkungan fisik dan
kualitas sekelilingnya adalah bagian aktif dan tidak terpisahkan dari proses belajar (Taylor,
2009). Sekolah pada umumnya memiliki ruang-ruang yang dibagi berdasarkan tingkatan siswa
dalam pembelajaran, hal ini biasanya berhubungan dengan perkembangan anak sesuai dengan
usianya. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan umur dan dimasukkan dalam sebuah ruangan.
Didalam ruangan, dideretkan meja dan kursi untuk masing-masing anak sebagai penunjang
kegiatan belajar mengajar.
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Gambar 5. Lingkungan fisik sebagai bagian dari pembelajaran
Sumber: Taylor, 2009
Di Indonesia, fungsionalitas sebuah ruang kelas dalam sekolah untuk dapat memuat murid
sebanyak-banyaknya masih menjadi hal yang diutamakan. Metode pembelajaran yang berpusat
pada guru dengan mementingkan kecerdasan intelektual, yang berarti konfigurasi perabot yang
berderet, juga dianggap paling efektif dalam memberikan pendidikan. Tidak semua guru
memiliki pengetahuan mengenai perencanaan ruang untuk menyesuaikan materi belajarnya.
Permasalahan spasial ini perlu dipertimbangkan dengan perubahan terkait konten, pola dan
pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan agar dapat menyiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas dalam menghadapi dunia nyata di masa yang akan datang.
Dalam bukunya “Linking Architecture and Education” oleh Anne Taylor (2009),
disebutkan beberapa konsep dalam menghubungkan tujuan arsitektur dalam struktur, fungsi
dan keindahan dengan tujuan pendidikan dalam pembelajaran secara fisik, kognitif dan
emosional. Sebuah lingkungan fisik pendidikan umumnya mengacu pada fasilitas dan
pengaturan dalam sekolah, dimana hal ini sebenarnya adalah bagian dari proses belajar, bukan
hanya sebuah pelengkap begitupun dengan manusia yang juga adalah bagian dari lingkungan
itu sendiri. Lingkungan ini terdiri dari bagian-bagian dari alam, buatan dan budaya yang bekerja
sama dalam mengakomodasi kegiatan aktif belajar secara fisik, pikiran dan spiritual. Dalam
mewujudkan pemahaman berbagai ide, teori, pemikiran, kegiatan aktif demi pencapaian
kecerdasan dengan relevansi masa depan, sekolah sebagai lingkungan fisik berperan sebagai
learning landscape dimana ruang-ruangnya secara nyata menjadi alat belajar dengan
lingkungan multisensori; sebagai three-dimensional textbook yaitu menggunakan objek fisik
sebagai dasar ide atau konsep kemudian berkembang menjadi sesuatu yang abstrak; dan sebagai
design studio yaitu kegiatan yang beragam ini diwadahi secara aktif partisipatif.
Sekolah sebagai design studio
Institusi budaya seperti museum, galeri, plaza, tempat bekerja, rumah diterapkan dalam
desain sekolah sebagai design studio dimana kegiatan yang beragam ini diwadahi dalam suatu
ruang (Taylor, 2009). Lingkungan belajar ini terlihat lebih aktif sebagai suatu komunitas karena
adanya aktualisasi diri sehingga muncul berbagai interaksi pengalaman yang bervariasi, terbuka
dan bermanfaat dalam pembelajaran terapan dan hubungannya dengan dunia nyata. Secara
konten, sekolah menyediakan lingkungan dengan permasalahan interdisiplin, project/problembased, komunitas untuk diselesaikan dengan pendekatan proses perencanaan yang kolaboratifpartisipatif. Pendekatan pembelajarannya mengarah pada computational, experiential, dan
personalized dimana pengguna menjadi pemecah masalah dengan diskusi, refleksi, membuat
keputusan, metode ilmiah, mengkonstruksi, eksperimen, interaksi untuk membantu
mengkonstruksi tatanan sosial, perubahan dan membentuk manusia yang demokratis.
Program-program seperti pelayanan sosial, magang atau kerja sama dengan komunitas
lokal dalam membantu pengembangan perencanaan kolaboratif dan partisipatif bagi anak.
Sekolah bukan hanya design studio bagi anak dan guru tapi juga orang tua dan komunitas lokal
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sekitar. Kolaborasi antara pihak-pihak ini dapat membawa dampak positif bagi anak dalam
merasakan pengalaman langsung keterhubungan dengan dunia.
Project/Problem-Based Learning
Pendekatan arsitektural dalam pendidikan dengan sekolah sebagai design studio dinilai
paling sesuai dengan penyelesaian terkait salah satu masalah pendidikan di Indonesia dimana
IQ > EI dan SI dan batasan persoalan dalam dwelling untuk usulan proyek dalam pemenuhan
kesesuaian konten, pola dan pendekatan pembelajaran dalam lingkungan fisik sekolah di masa
yang akan datang. Lingkungan design studio ini didasari dengan metode pendidikan
Project/Problem-Based Learning (PBL), yaitu sebuah pendekatan instruksional yang dibangun
dari aktivitas pembelajaran dan tugas nyata sebagai konteks yang menantang siswa untuk
diselesaikan untuk belajar tentang cara berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah dan
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari sebuah tema, topik atau permasalahan
(Goodman, 2010). Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pendukung dari
kurikulum yang digunakan Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013 namun pelaksanaanya yang
belum dilakukan dengan sesuai. Proses pembelajaran PBL yang menitikberatkan pada siswa
atau student-centered learning membuat siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuan,
mengekspresikan diri dengan caranya sendiri. Perbedaan setiap individu ini dapat saling
melengkapi, bekerja sama dalam kreatifitas dan inovasi dalam kolaborasi penyelesaian sebuah
proyek atau masalah difasilitasi oleh guru. Dari sini kemampuan berpikir kritis dan komunikasi
juga diasah dan berkembang seiring dengan berlangsungnya kegiatan.
Dalam mewadahi kegiatan yang beragam berarti diperlukan ruang dimana pengguna dapat
bergerak dan bekerja dengan mudah, ruang dimana pengguna dapat duduk berkelompok untuk
berdiskusi atau bereksperimen atau hanya sekedar bermain-main, juga ruang dimana pengguna
dapat berpisah dan menyendiri untuk sementara. Banyaknya kegiatan dalam ruang juga
mempengaruhi ukuran ruang, sehingga diperlukan ilusi spasial seperti penggunaan jendela
besar atau kaca pada sisi ruangan untuk membuat ruang terasa lebih luas dan tidak padat.
Cahaya alami dan perasaan alami juga bisa lebih dirasakan dengan ilusi spasial ini. Ruangan
dibuat sefleksibel mungkin dengan perabot yang ringan dan ergonomis untuk kegiatan
multifungsi.
Multiple Intelligences dan kecerdasan emosional-spiritual
Penekanan pada proses belajar yang terpusat pada siswa berarti perlunya perhatian lebih
pada perbedaan setiap individu dan bagaimana penyesuainnya. Perbedaan setiap individu ini
berada dalam tingkat dan indikator yang berbeda-beda salah satunya ditentukan oleh faktor
rangsangan yang diberikan pada saat anak masih berusia dini. Teori multiple intelligences oleh
Howard Gardner (2008) melihat anak sebagai individu yang unik, bahwa ada banyak variasi
dalam belajar yang berakibat pada perbedaan cara pandang dan evaluasinya yaitu kecerdasan
verbal-linguistik, logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, musical, interpersonal,
intrapersonal dan naturalis. Tiap-tiap kecerdasan ini coba diintegrasikan dengan tujuan awal
dan masalah pendidikan di Indonesia berkaitan dengan kecerdasan emosional-spiritual. Adapun
berikut adalah integrasi antara 8 multiple intelligence dengan tujuannya dalam mencapai
kecerdasan emosional-spiritual.
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Tabel 1. Kecerdasan emosional dalam 8 multiple intelligence
Multiple
Tujuan Kecerdasan Emosional-Spiritual
Intelligence
Verbal-Linguistik
Kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk menjelaskan
sesuatu, berargumen, membangun kepercayaan dan hubungan
Logis-Matematis
Kemampuan dalam menggunakan konsep matematika (logis) untuk
membuat dugaan, menggunakan data, memberi bukti dalam
berargumen
Visual-Spasial
Kemampuan dalam berimajinasi, menginterpretasi dan secara grafis
merepresentasikan ide visual atau spasial untuk inovasi dan
pemecahan masalah
Kinestetik
Kemampuan dalam menggunakan tubuh untuk melakukan aksi yang
efektif, membangun hubungan dan mengekspresikan diri
Musikal
Kemampuan untuk merespon secara emosional, mengintepretasikan
sebuah ide kreatif untuk pemenuhan kebutuhan
Interpersonal
Kemampuan dalam mengorganisir, menginspirasi dan membantu
sesama dalam menyelesaikan masalah
Intrapersonal
Kemampuan dalam memahami diri sendiri untuk mengekspresikan
diri dan untuk kepentingan sesama
Naturalis
Kemampuan dalam menggunakan lingkungan alam untuk
membangun kesadaran akan peran aktif dalam komunitas global
Dalam menentukan konsep spasial berdasarkan multiple intelligence dalam mencapai
kecerdasan emosional-spiritual penulis menggunakan “Designing Creative Space” oleh Katja
Thoring (2019) sebagai dasar melalui uraian dari physical pattern dan spatial quality-nya.
Thoring (2009) melakukan penelitan pada 18 institusi dan kemudian menemukan pola dari
creative spatial design yang dikembangkannya dalam 49 pola perancangan yang dapat
dikelompokkan dalam sebuah tipologi ruang yang tercipta dari pola desain. Pola desain ini
dipilih yang paling sesuai antara deskripsi dengan kegiatan dan tujuan pembelajarannya,
sehingga memunculkan kriteria spatial quality dan bentuk tipe dari ruangnya untuk membantu
proses perancangan nantinya.
Tabel 2. Kriteria desain ruang berdasarkan 8 multiple intelligence
LEARNING
LEARNING
PHYSICAL PATTERN &
GOALS
ACTIVITY
SPATIAL QUALITIES
Fleksibel, santai, luas, aktif, terbuka, stair
seating, circle sitting, gathering space, perabot
movable dan foldable untuk kemudahan
Menulis
penyusunan kembali, punya variasi tempat dan
cerita/artikel,
ketinggian duduk sehinga ada ragam postur kerja
mendengarkan
Verbal/
cerita, membaca, dengan penglihatan yang lebih baik dan
Linguistik
bercerita,
debat, partisipan yang lebih aktif, writable surface,
words
puzzle ketersediaan alat-alat – collaboration, making
presentation dan intermission
(scrabble,
crosswords)
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- knowledge processor (aksesibilitas, visibel)
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Logika/
Matematik

Bereksperimen,
membuat
kodekode,
membuat
analogi, mencari
dan menganalisa
pola,
mengorganisir
data,
klasifikasi,
penjumlahan,
pengurangan, math
puzzle
(domino,
catur, Monopoly)

Visual/
Spasial

Mengambil
dan
merekam gambar,
mind-mapping,
membuat ilustrasi,
mengerjakan
proyek
3D
(bermain dengan
tanah liat, lilin dan
sejenisnya),
menggambar,
bermain
jigsaw
puzzle,
memory
games

Bodily/
Kinestetik

Simulasi/role play,
membuat/merakit
sesuatu, permainan
interaktif, bermain
Lego,
bermain
sejenis hide and
seek, membangun,
sequencing,
membandingkan,
discovering

Musikal/
Ritme

Mengenal macammacam
bunyi,
mendengarkan
musik, membuat
lagu dari sebuah
ide/teks, mengenal
macam-macam
musik,
mendengarkan
cerita, melakukan
podcast

Tetap, adaptable, memiliki tempat penyimpanan
terbuka, dinding display, area kerja bersama,
kegiatan interaktif dengan lingkungan, memilki
area untuk mengumpulkan ide sendiri dalam
sebuah moodboard, perabot movable dan
foldable untuk kemudahan penyusunan Kembali,
ketersediaan alat-alat - collaboration dan making
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
- knowledge processor (aksesibilitas, visibel)
Teratur, menggunakan tangan, personal
workspace, project work area, tempat
penyimpanan terbuka, menggunakan lantai
asimetris dalam menciptakan ruang dengan
perspektif yang menarik dan nyaman, stimulasi
oleh beragam cahaya dalam memberikan
suasana yang berbeda-beda, memiliki koleksi
material, teknik atau alat yang dapat menjadi
inspirasi - collaboration dan making
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
- knowledge processor (aksesibilitas, visibel)
Aktif, platform pertunjukan, ruang observasi,
area bermain dengan permainan, alat dan fasilitas
untuk mendukung eksperimen dan aktivitas, area
kerja bersama, area kerja personal, menjadi
koleksi material, memiliki koleksi material,
teknik atau alat yang dapat menjadi inspirasi collaboration, presentation intermission dan
making
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
- knowledge processor (aksesibilitas, visibel)
Ambient background noise membuat beberapa
orang aktif dan kreatif, dengan perabot movable
dan foldable untuk kemudahan penyusunan
kembali, area bermain dengan permainan, alat
dan fasilitas untuk mendukung eksperimen dan
aktivitas – collaboration dan intermission
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
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Interpersonal

Bekerja
dan
bermain
dalam
kelompok/
berpasangan,
mentoring,
berdebat

Intrapersonal

Membuat
autobiografi,
scrapbook,
jurnaling,
selfreflect, bercerita

Naturalis

Merawat tanaman,
pengamatan
lingkungan alam
(binatang
dan
tumbuhan),
meneliti masalah
lingkungan alam

Susuan kelompok dari area duduk untuk
mengundang pertemuan santai, ruang untuk
pertemuan atau studio untuk berbagai kebutuhan
yang lebih personal, handmade appereance and
dan material mentah untuk membangun suasana
eksperimental, area kerja komunal, area duduk
(bean bag) untuk relaksasi dan pekerjaan santai
– intermission dan collaboration
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
social
dimension
(ketidaksengajaan,
pemisahan)
- culture (aturan, ritual, tanggungjawab, hak,
toleransi)
Ruang semi-privat yang transparan (misalnya
dengan dinding kaca), perpustakaan informal
dengan area santai yang menyediakan buku
sebagai faslitias riset, stop kontak, info digital,
bekerja dimana saja, area kerja komunal, area
duduk (bean bag) untuk relaksasi dan pekerjaan
santai – collaboration dan intermission
- process enabler (fleksibel, tetap, behavior, alur
kerja)
- knowledge processor (aksesibilitas, visibel)
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
social
dimension
(ketidaksengajaan,
pemisahan)
- culture (aturan, ritual, tanggungjawab, hak,
toleransi)
Area hijau dengan tanaman yang dibudidayakan
sendiri untuk dapat dirawat dan diamati sebagai
bentuk tanggung jawab dan empati anak –
intermission, making
- stimulation (inspirasi, distraksi, kejutan,
gangguan)
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Gambar 6. Kriteria desain ruang multiple intelligences
Sumber: Penulis, 2020
4.

KESIMPULAN
Pendidikan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang
mampu beradaptasi dan berkompetisi dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup dalam
perkembangan dunia. Kebutuhan konten yang berkembang dan berubah ini tentu akan
mempengaruhi pola pembelajaran dan pendekatan pembelajaran dalam proses pendidikan.
Perubahan ini juga mempengaruhi spasial arsitektural sebagai wadah aktivitasnya karena
keempat elemen ini saling berhubungan dan mempengerahui satu dengan yang lainnya.
Lingkungan fisik dan kualitas sekelilingnya adalah bagian aktif dan tidak terpisahkan dari
proses belajar sehingga perlu diciptakan ruang lingkungan belajar yang fleksibel dan kontinu.
Perwujudan lingkungan fisik sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan arsitektural
dalam pendidikan dengan sekolah sebagai design studio. Prinsip penting dalam menciptakan
ruang spasial untuk sekolah saat ini adalah ruang yang kolaboratif-partisipatif dengan
memperhatikan kurikulum dan kebutuhan pendidikan. Model project/problem-based learning
dapat digunakan sebagai pendukung kurikulum. Identitas individu dalam pembelajaran yang
terpusat pada siswa diwujudkan dalam pembentukan ruang spasial berdasarkan multiple
intelligence yang diintegrasikan dengan tujuan pencapaian kecerdasan emosional-spiritual juga
akademis.
Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Franky Liauw selaku dosen fasilitator, juga kepada dosen-dosen
penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk tulisan ini.
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PURSUIT OF HAPPINESS – COMMUNITY AND SPACE
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ABSTRAK
Manusia terlahir dengan berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya. Dalam kebutuhan-kebutuhan
tersebut, manusia ingin mencapai kehidupan yang bermakna dalam hidupnya. Hidup bermakna ialah gerbang
menuju kebahagiaan. Kebahagiaan sekarang dianggap penting, bahkan sudah menjadi sebuah tolak ukur bagi
kesuksesan suatu negara. Tentunya banyak dari berbagai hal merupakan indeks dari kebahagiaan, namun
parameter utama atau tolak ukur dari kebahagiaan adalah kesehatan, mental maupun fisik. Belakangan ini
kesehatan manusia terganggu oleh keadaan dunia yaitu dengan adanya COVID-19. Bukan hanya kesehatan fisik
saja namun mental manusia pun ikut terganggu. Perasaan gelisah, takut, cemas tersebut dapat menyebabkan stres
yang dapat mengurangi kebahagiaan, terutama di Ibu Kota Jakarta yang padat aktivitasnya, terutama pada daerah
Thamrin-Sudirman yang didominasi oleh gedung perkantoran. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak faktor dari
ketidakbahagiaan. Maka dari itu, sudah seharusnya kita beradaptasi dengan keadaan untuk mencapai kehidupan
yang lebih baik di masa depan. Untuk itu, peran arsitektur diharapkan dapat membantu proses adaptasi ini dan
sekaligus memberi makna kebahagiaan melalui psikologis manusia dalam perancangannya dalam berhuni di masa
depan. Karena itulah, proyek beserta program yang dianjurkan harus dapat memberi kebahagiaan terhadap
masyarakat terutama Kota Jakarta.
Kata Kunci: kebahagiaan, kesehatan, aktivitas, Jakarta
ABSTRACT
Human was born with the needs of many things in their life. In their needs, human wants to achieve their
meaningful life. Meaningful life is a gate to happiness. Happiness currently has become priority, even has already
became benchmark for the success of a country. Surely there are many kinds which are the happiness index,
however the main parameter of happiness is health, either mental and physical. Nowadays, human’s health are
being disturbed by the world’s condition with COVID-19. Not only physical health but also mental health is being
disturbed. The feelings of nervous, scared, anxious can cause stress which can reduce happiness, especially in The
Capital City of Jakarta which is a very busy city, mainly in Thamrin-Sudirman which is dominant with office
buildings. That matter could cause many factors of unhappiness. Therefore, we should be adapted with the
situation to get a better life in the future. The role of architecture is hoped to be the helping process of this
adaptation and give the meaning of happiness by the psychology of beings in the design in future dwelling all at
once. That’s why, the architecture project and its programs which are being filed must be giving the society of
Jakarta City happiness.
Keywords: happiness, health, activities, Jakarta

1.

PENDAHULUAN
Manusia terlahir dengan berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya. Abraham Maslow
menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis,
keamanan ( fisik dan psikologis ), cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki
kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang
sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi
kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada1.
Dalam kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia ingin mencapai kehidupan yang bermakna
dalam hidupnya. Menurut Bastaman, hidup bermakna adalah gerbang menuju kebahagiaan2.
Itu adalah corak kehidupan yang menyenangkan, penuh semangat, bergairah, serta jauh dari
rasa cemas dan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
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Bahkan sekarang kebahagiaan sudah menjadi tolak ukur bagi kesuksesan suatu negara.
Konsep kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tampaknya tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material
(welfare, being-well atau prosperity), tetapi juga mengarah kepada konsep kebahagiaan
(happiness). Kebahagiaan memiliki makna dan cakupan yang tidak hanya terbatas pada kondisi
kehidupan yang menyenangkan (pleasant life) dan kondisi kehidupan yang baik (being-well
atau good life), tetapi juga pada kondisi kehidupan yang bermakna (meaningful life).
Dalam konteks ini, konsep kebahagiaan menjadi topik pembangunan nasional yang
mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan konsep kesejahteraan material maupun
kemakmuran ekonomi. Tentunya banyak dari berbagai hal merupakan index dari kebahagiaan
itu sendiri, namun parameter utama atau tolak ukur dari kebahagiaan adalah kesehatan mental
maupun fisik3
Kita semua tahu bahwa kita sekarang berada di era pandemi COVID-19, era di mana kita
mengalami perubahan budaya ‘new normal COVID-19’ dengan adanya protokol-protokol
kesehatan yang diaplikasikan pada setiap ruang aktivitas manusia dan juga pembatasan akses
terhadap ruang gerak manusia. Dan kita sendiripun melakukan yang namanya social isolation,
yaitu kegiatan mengisolasi diri dari kegiatan luar dan lebih banyak beraktivitas di dalam tempat
tinggal.
Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak menyebar lebih parah
lagi. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada ancaman kesehatan psikologis akibat akibat
kecemasan, gelisah, dan takut yang berkepanjangan karena kita tidak tau apa yang akan terjadi
di masa depan. Sebuah studi menyatakan bahwa suatu kebudayaan yang sudah berubah tidak
akan dapat kembali seperti sebelumnya. Irwan Abdullah berpandangan normal ke New Normal
adalah peradaban baru. Semua sudah tidak pada normal yang lama dan secara alami
beradaptasi4. Hal ini membawa kita mempertanyakan bagaimana arah berhuni manusia di masa
depan.
Perasaan gelisah, takut, cemas tersebut dapat menyebabkan stress yang dapat mengurangi
kebahagiaan pada tiap individu manusia pada masa kini maupun di masa yang akan datang,
khususnya di tengah kehidupan Kota Jakarta.
Pada saat ini, Ibu Kota Jakarta menduduki peringkat ke-enam Kota Stress di dunia. Psikolog
Liza Marielly Djaprie, M.Si., Psi., Sc mengatakan aktivitas PACC atau Peringenual Anterior
Cingulate Cortex yang mengatur tinggi rendahnya stress seseorang lebih tinggi pada
masyarakat perkotaan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ini menunjukkan
bahwa padatnya aktivitas di perkotaan menimbulkan stres.
Salah satu kawasan yang paling padat aktivitasnya dan merupakan pusat dari Ibu Kota
Jakarta adalah kawasan Thamrin-Sudirman dengan didominasi oleh banyak gedung
perkantoran. Kawasan tersebut sangat ramai dengan masyarakat dari luar kota maupun luar
negri yang mempunyai pekerjaan atau bisnis dan dapat menimbulkan banyak faktor penyebab
dari ketidakbahagiaan.
1

NS. Kasiati, Ni Wayan Rosmalawati, Kebutuhan Dasar Manusia I. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, 2016), hal .4
2

HD. Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju Psikologi Islami

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 196
3Rokhidah,
4Manusia

Rr, Murtika. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan

dan Kebudayaan. Buku Ajar Ilmu Kebudayaan Dasar : dinus.ac.id

.
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Maka sudah seharusnya kita beradaptasi dengan keadaan yang ada untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik di masa depan. Untuk itu, peran arsitektur diharapkan dapat
membantu proses adaptasi akan situasi yang cukup ekstrem ini dan juga sekaligus memberi
makna kebahagiaan melalui psikologis manusia dalam perancangannya dalam berhuni terlebih
di tengah kehidupan Kota Jakarta.
2. METODE
2.1 Metode Penelitian

Gambar 2.1 Metode Penelitian
2.2 Metode Desain
2.2.1 Narrative Design
Narrative design banyak terinspirasi dari cara-cara pembuatan film dan film itu sendiri
dalam mengkonstruksi desain. Setiap ruang kota mempunyai cerita. Sudut jalan, bangunan dan
lorong-lorong kota semuanya mempunyai perjalanan sejarah yang implisit, atau dikenangoleh
para penghuninya yang dapat diceritakan kembali. Kadang bahkan cerita itu tertulis secara
eksplisit misalnya dengan panil dalam candi atau kaca patri. Narrative design dapat
menggunakan film, wacana (teks) ataupun mengungkapkan cerita di balik ruang. Sebagai upaya
rekonstruksi kota untuk menciptakan karakter kota yang kuat.
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Menyampaikan pesan melalui sebuah tema sederhana dan mengembangkannya
menjadi sebuah cerita, dapat memperkaya pengalaman keruangan di dalam proyek
yang dirancang. Materialitas, struktur, bentuk, dan detail menjadi perangkat utama
dalam menyampaikan cerita tersebut.
2.2.2 Manipulasi Emosi dalam Arsitektur
Terdapat beberapa faktor dan elemen dalam arsitektur yang dapat dengan
sengaja di desain untuk memanipulasi emosi pengguna karya arsitektur. Adapun
elemen-elemen tersebut terkait satu sama lain dalam proses penciptaan ruang sesuai
sifat manipulatif yang diinginkan, antara lain:
a. Colourology
Mata kita bisa menangkap tujuh juta warna yang berbeda. Tetapi ada
beberapa warna utama yang bisa memiliki dampak pada kesehatan dan mood.
Setiap warna memancarkan panjang gelombang energi yang berbeda dan
memiliki efek yang berbeda pula. Dengan menggunakan berbagai nuansa warna,
dapat membawa harmoni, stabilitas dan keseimbangan.
b. Intensitas cahaya
- Kecerahan
- Kejenuhan Adalah Intensitas Warna.
- Hue
3. PEMBAHASAN
3.1 Program Bangunan
Menurut teori tentang perilaku yang menjadi sumber kebahagiaan dan yang memenuhi tema
dwelling, maka program-program yang akan diusulkan pada proyek ini berdasarkan dari urutan
ruang ke ruang, adalah sebagai berikut:
1) Visual Confession Area
Area di mana terdapat pemutaran video mengenai kesaksian orang yang sudah
meraih atau mencoba meraih kebahagiaan dalam hidupnya dan juga cara-cara yang telah
dilakukan sebagaimana pengalamannya, seperti layaknya inspirational story.
Program ini dibuat sebagai ruang yang dapat menginspirasi pengunjung untuk
tidak mudah putus asa dan tidak berkecil hati dalam meraih kebahagiaan dalam
hidupnya.
2) Volunteer Area
Ruang bercerita atau sharing session yang mana terdapat relawan-relawan yang
mau membantu mendengarkan cerita dari para pengunjung.
Program ini mempunyai tujuan agar pengunjung dapat membangun relasi
perlahan dengan orang-orang sekitar dan memicu rasa ingin terbuka terhadap orang lain.
3) Experimental class
Ruangan bermain atau ruang untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif yang
menyenangkan dan bermain dalam kelompok. Tiap minggu nya, tema dari ruang ini
akan berganti.
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan dan
meningkatkan rasa tertantang agar mempunyai mental yang kuat dan tidak mudah
menyerah dalam meraih kebahagiaan.
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4) Silent garden
Garden yang dimaksud di sini bukanlah taman pada umumnya. Di sini adalah
outdoor untuk melakukan meditasi.
Di sini diharapkan pengunjung dapat merasakan ketenangan dengan lebih
menghargai keadaan sekitar ( suara, penglihatan, penciuman ) dan juga lebih bisa
berefleksi diri. Taman ini juga sebagai bentuk ‘kebebasan’ dari rutinitas yang padat.
5) Reflection Room
Ruang ini adalah tahap akhir di mana seluruh ruangan akan dipenuhi oleh
dinding bermaterial kaca. Ruangan ini sengaja di paling akhir karena sebagai finalisasi
bentuk fisik apakah kita sudah bahagia setelah menjalani program-program
sebelumnya, dengan bercermin melihat raut wajah kita sendiri dan memikirkan apa saja
yang sudah dilakukan dan rasakan, dan bagaimana hasilnya dan tentunya diharapkan
semua pengunjung dapat tersenyum puas dan merasa damai dengan dirinya sendiri
sebagai tanda bahagia.
Semua program didukung oleh teknik colourology agar tiap ruangan memiliki
gelombang energi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tiap ruangan, karena warna dipercaya
dapat memancarkan panjang gelombang energi yang berbeda dan memiliki efek yang berbeda
pula.
3.2 Tapak
3.2.1 Latar Belakang Pemilihan Kawasan
Terdapat suatu persepsi bahwa penduduk kota Jakarta belum memahami arti kebahagiaan
secara mendalam dan belum yakin apakah mereka merasa bahagia atau akan merasa bahagia
kelak. ‘Apakah kamu sungguh bahagia?’ sudah menjadi pertanyaan biasa namun sebagian besar
ragu untuk menjawabnya. Hal ini membuktikan bahwa kemungkinan kita semua yang hidup di
tengah Kota Jakarta ini belum merasa bahagia atau tidak yakin sudah merasa bahagia.
Maka dari itu, tidak ada kriteria khusus untuk kawasan yang dipilih sebagai tapak untuk
proyek ini. Kriteria-kriteria yang muncul bukanlah kriteria dari data statistik suatu kawasan,
namun muncul dari bagaimana suatu kawasan akan bersinergi dan layak bila dihubungkan
dengan program yang akan diterapkan pada proyek ini.
Terdapat beberapa kriteria yang mengacu pada pemilihan kawasan, antara lain :
A. Di tengah kawasan dengan tingkat produktivitas yang tinggi
Produktivitas yang inggi berikaitan dengan laju aktivitas manusia yang padat di
sebuah kawasan dan ini dapat menjadi stressor yang berkaitan dengan tingkat kebahagiaan
orang yang tinggal dalam sekitar kawasan tersebut, jika tingkat stress yang tinggi terjadi
maka kebahagiaan, kepuasan, produktivitas, maupun kegiatan sosialisasi seseorang akan
menjadi terganggu. Stress dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, antara lain faktor
ekonomi maupun faktor keadaan lingkungan. Faktor ekonomi dapat berupa permasalahan
dengan tempat pekerjaan, permasalahan intensitas pengunjung yang mengunjungi
dagangan, dan lain-lain. Faktor keadaan lingkungan dapat berupa keadaan kemacetan lalu
lintas (terdapat dalam buku “Happy City”) yang dapat mempengaruhi keadaan psikis
seseorang.
B. Kawasan yang mudah dicapai oleh masyarakat
Berbicara mengenai kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat kota
berhubungan erat dengan moda transportasi. Banyak moda transportasi yang dapat dipakai
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oleh masyarakat Kota Jakarta, ada transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dan
juga kawasan yang mempunyai sistem infrastruktur yang memadai atau kawasan yang
walkability dan ramah terhadap pedestrian akan memudahkan masyarakat untuk bepergian
ke lokasi proyek.
Berdasarkan kriteria di atas, maka kawasan Setiabudi. Kawasan Setiabudi merupakan
salah satu kawasan pada infrastruktur Kota Jakarta yang termasuk dalam kawasan yang
produktivitas dan mobilitasnya tinggi.
3.2.2 Kondisi Eksisting Setiabudi
Kelurahan Setiabudi termasuk dalam Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk
sebelah Utara Kelurahan Setiabudi berbatasan dengan Sungai Ciliwung, sedangkan sebelah
Timur berbatasan dengan Kecamatan Guntur, Setiabudi. Kemudian untuk sebelah Selatan
berbatasan dengan Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi dan untuk sebelah Barat berbatasan
dengan Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang.

Gambar 3.1 Peta eksisting Kawasan Setiabudi
Sumber : openstreetmap.id
Mayoritas bangunannya merupakan hunian rumah kos, rumah pribadi berukuran
sedang, gedung perkantoran, dan hunian apartemen. Lalu di daerah sekitar kawasan Setiabudi
tidak terdapat fasilitas rekreasi yang dapat meredakan stress.
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Gambar 3.2 titik persebaran gedung perkantoran dan hunian di Kelurahan Setiabudi
Sumber : dokumentasi pribadi
Gambar di atas adalah peta kelurahan Setiabudi serta persebaran gedung
perkantoran ( titik hitam ) dan hunian ( oranye ) seperti apartemen dan lingkaran besar
merupakan daerah perumahan yang dominan adalah rumah kos.

Gambar 3.3 Apartemen di Kelurahan Setiabudi
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Gambar 3.4 Gedung Wisma Indocement yang bertepatan
di depan Jalan Jendral Sudirman
Sumber : itsockphoto.com

Gambar 3.5 Gedung Perkantoran
Sumber : kantorsewa.net dan patroon.co.id
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Gambar 3.6 Peta Rencana Kota Jakarta dan Setiabudi sebagai titik tengah
Sumber : penulis. 2020
Gambar di atas menunjukkan kelurahan Setiabudi dan kawasan sekitarnya yang didominasi
oleh banyaknya gedung perkantoran dan jasa dan juga hunian. Daerah sekitar Jalan ThamrinJendral Sudirman ( garis hitam ) sudah menjadi pusat dari Ibu Kota Jakarta karena banyaknya
aktivitas masyarakat untuk bekerja sebagai aktivitas kesehariannya. Dengan kepadatan aktivitas
pada sepanjang infrastruktur jalan utama tersebut dapat memicu stress pada banyak individu
pada kawasan tersebut dan menurunkan indeks kebahagiaan.
Terpilihnya Kelurahan Setiabudi karena kawasan ini tidak sepadat kawasan lainnya yang
didominasi oleh gedung-gedung perkantoran, hal ini agar proyek yang dibangun dapat
menciptakan suasana keheningan namun tetap ada di tengah kota sesuai dengan program yang
diusulkan. Dan juga merupakan titik tengah agar mudah diakses oleh kawasan Thamrin maupun
Sudirman dan seluruh kawasan di Ibu Kota Jakarta karena dekat dengan berbagai macam moda
trasnsportasi.
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3.2.3

Regulasi dan Latar Belakang Pemilihan tapak Terpilih

Gambar 3.7 lokasi tapak dan sekitarnya
Sumber : penulis, 2020
Tapak terpilih berada di Jalan Setia Budi Tengah. Alasan terpilihnya tapak ini adalah
1) Merupakan tapak yang masih banyak lahan penghijauan dan dekat dengan waduk.
Waduk dan pepohonan di sini diumpamakan sebagai ‘alam’ yang berada di pusat
kota sehingga diharapkan dapat memenuhi usulan program pada proyek ini.
2) Walaupun berada di pusat kota, namun tapak ini sengaja dipilih agar tidak terlalu
dekat dengan kepadatan aktivitas masyarakat sekitar kawasan namun tetap mudah
diakses oleh banyak orang.
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Gambar 3.8 ilustrasi jarak dari kawasan SCBD-Setiabudi dan Bunderan HI-Setiabudi
Sumber : penulis, 2020
Berikut merupakan data-data terkait dengan lokasi perancangan di Setia Budi Tengah,
Setiabudi:

Gambar 3.9 tapak terpilih di Jalan Setia Budi Tengah
Sumber : penulis. 2020
Zonasi peruntukan : zona campuran
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Luas tapak :7300 m2
KDB : 55%
KDH : 30
KLB : 3
KB : 6
Foto foto eksisting sekitar tapak :

Gambar 3.10 kondisi sekitar tapak
Sumber : google maps
4. KESIMPULAN
Dwelling pada zaman sekarang sudah berubah makna. Berhuni sekarang lebih diartikan
sebagai cara manusia untuk bertahan hidup. Dalam isu yang proyek ini ambil, maka tujuan dari
kehidupan yang paling berarti untuk bertahan hidup adalah untuk mendapatkan kebahagiaan.
Namun dikarenakan situasi dan kondisi di masa sekarang kita dihadapi ditambah lagi adanya
COVID-19, maka berhuni dan kebahagiaan di masa depan pun dipertanyakan.
Pada saat ini, indeks kebahagiaan pada manusia di seluruh dunia menurun aktibat stres
karena pandemi yang terjadi. Stress menurunkan kadar index kebahagiaan di seluruh dunia. Tak
luput juga Kota Jakarta.
Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, maka dari itu tidak heran apabila penduduknya
terbanyak di seluruh provinsi dan mempunyai pusat kota yaitu Kawasan Thamrin-Sudirman
yang didominasi oleh gedung-gedung perkantoran. Kawasan ini menjadi sangat ramai dan
padat aktivitasnya dibandingkan dengan kawasan lain di Kota Jakarta.
Kawasan Setiabudi merupakan kawasan yang berada di tengah-tengah kawasan ramai
tersebut. Diletakannya proyek ini pada Kelurahan Setiabudi karena daerah ini merupakan salah
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satu daerah yang termasuk pusat kota namun lebih minim aktivitas masyarakatnya. Dua hal
tersebut bertujuan agar tapak dibangunnya proyek dapat diakses dengan mudah oleh berbagai
kawasan dan juga dapat memberikan suasana yang diharapkan dapat menurunkan kadar stress
bagi masyarakat Kota Jakarta.
Maka dari itu, arsitektur memberikan usulan proyek ini untuk dapat beradaptasi dengan
situasi sekarang untuk di masa depan. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi stres dan
meningkatkan index kebahagiaan terlebih pada warga sekitar kawasan dengan programprogram yang menarik dan mengutamakan psikologis manusia agar pengertian berhuni di masa
depan bisa tercapai.
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ABSTRAK
Sekolah SMAN 23 Tomang ini memiliki sejumlah prestasi dan fasilitas yang paling baik di seluruh sekolah negeri
yang ada di wilayah kecamatan Grogol sehingga sekolah SMAN 23 Tomang menjadi sekolah Unggulan dan
percontohan bagi sekolah negeri lain nya. Sebagai upaya dan usaha menjadi sekolah percontohan di jaman
modern ini sekolah membutuhkan peningkatan kualitas dalam fasilitas sekolah. Sistem SMART SCHOOL menjadi
usulan yang diajukan dalam sebuah penelitian konsep sistem sekolah yang memiliki fasilitas teknologi yang
menggunakan sistem cerdas. Namun dikarenakan dalam keadaan Pandemi yang terjadi di tahun 2020, sistem
SMART SCHOOL ini menjadi sebuah Model pembelajaran atau prototipe yang dapat direalisasikan suatu saat.
Model SMART SCHOOL dilengkapi sensor pendeteksi banjir, sensor pendeteksi api, tombol darurat, alarm
sekolah otomatis, dan juga indikator toilet. Sensor pendeteksi banjir digunakan untuk memantau tinggi dari air
pada selokan, sehingga ketika ketinggian air pada selokan meningkat sensor akan memberikan peringatan pada
pihak sekolah. Sensor pendeteksi api digunakan untuk memberikan peringatan kepada pihak sekolah jika terjadi
kebakaran. Alarm sekolah otomatis berfungsi untuk memberi tanda pergantian sesi belajar secara otomatis
dengan waktu yang telah ditentukan. Indikator toilet berfungsi sebagai indikator untuk melihat apa ada yang
menggunakan toilet atau tidak. Model SMART SCHOOL ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu
dalam melakukan pemantauan kegiatan sehari-hari di sekolah serta menjadi model pembelajaran siswa
mempelajari teknologi yang dapat diterapkan di sekolah SMAN 23 di kemudian hari.
Kata kunci: smart school, otomatisasi, model, sekolah, sensor
ABSTRACT
This SMAN 23 Tomang school has a number of achievements and the best facilities in all public schools in the
Grogol sub-district so that the SMAN 23 Tomang school becomes a flagship school and a model for other public
schools. As an effort and effort to become a pilot school in modern times, schools need to improve the quality of
school facilities. The SMART SCHOOL system is a proposal put forward in a concept study of a school system
that has technological facilities that use an intelligent system. However, due to the pandemic that occurred in
2020, the SMART SCHOOL system became a learning model or prototype that could be realized one day. SMART
SCHOOL models are equipped with flood detection sensors, fire detection sensors, emergency buttons, automatic
school alarms, and also toilet indicators. Flood detection sensors are used to monitor the height of the water in
the gutter, so that when the water level in the gutter increases, the sensor will alert the school. Fire detection
sensors are used to alert the school to a fire. Automatic school alarm serves to signal the change of learning
sessions automatically with a predetermined time. The toilet indicator serves as an indicator to see if anyone is
using the toilet or not. This SMART SCHOOL model is expected to facilitate and assist in monitoring daily
activities at school as well as being a learning model for students to learn technology that can be applied in SMAN
23 schools at a later date.
Keywords: smart school, automation, model, school, sensors

1. PENDAHULUAN
SMAN 23 tomang merupakan sekolah yang menjadi acuan dikarenakan sekolah tersebut
merupakan sekolah unggulan di daerah Jakarta Barat terutama di kecamatan Grogol. Sekolah
tersebut telah memiliki teknologi yang berdampingan dalam meningkatkan keamanan di
sekolah yaitu berupa CCTV, serta sistem kendali listrik yang sudah menggunakan sistem panel
listrik untuk mengendalikan kelistrikan tiap kelas dalam satu panel guna menghemat
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penggunaan listrik di sekolah. Proses menjamin keselamatan dan keamanan hingga
kenyamanan sekolah saat ini sangat memerlukan teknologi sebagai sistem pendamping dan
pemantau secara otomatis di sekolah.[1] Sekolah SMAN 23 menjadi sekolah percontohan di
daerah Grogol menjadi sekolah yang paling baik dalam memberikan layanan dan fasilitas
sekolah.

Gambar 1. Desain Maket Model

Namun sekolah SMAN 23 telah berhenti mengadakan pengadaan teknologi terbaru dalam
membangun fasilitas tambahan di sekolah. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisa dari
SMAN 23 yang menjadi sekolah negeri unggulan tersebut, dirasakan masih bisa dilakukan
pengembangan teknologi yang dapat diterapkan di sekolah tersebut agar sekolah tersebut dapat
dianggap menjadi sekolah percontohan yang baik dengan menerapkan teknologi dengan sistem
“Smart School” [2]. Keadaan Pandemi virus corona di tahun 2020 , membuat aktivitas terhenti
dan penelitian sistem Smart School ini berubah menjadi suatu model pembelajaran / prototipe
yang di suatu waktu dapat direalisasikan menjadi sistem yang nyata.
Smart School adalah model yang diciptakan agar dapat meningkatkan sistem keamanan
dan pemantauan di tempat sekolah tersebut. Sistem Smart School memiliki tiga sistem
pemantauan, dua sistem otomatisasi, dan 1 tombol darurat. Sistem Pemantauan terdiri dari
pemantauan banjir, kebakaran, penggunaan toilet. Sistem otomatis yang terdiri dari otomatisasi
lampu dan alarm sekolah. Tombol darurat digunakan apabila terjadi hal berbahaya seperti
perkelahian hingga dapat digunakan sebagai sistem pengganti apabila sistem pemantauan
mengalami kegagalan otomatisasi.
Sistem ini merupakan model atau prototipe yang dapat di implementasikan dalam sistem
yang nyata. Segala komponen yang menjadi sistem integrasi teknologi secara nyata telah
terdapat di dalam pasar teknologi di Indonesia. Dalam implementasi nyata tentu biaya yang
perlu dikeluarkan tidak sedikit sehingga sistem “smart school” ini menjadi sistem model yang
dapat digunakan menjadi contoh pembelajaran dan ide di masa yang akan datang. [3]
2. Metode Penelitian
Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan studi literatur dan survei
kebutuhan teknologi di lapangan di SMAN 23 Tomang. Berdasarkan hasil survei di lapangan
sekolah.
SMAN 23 Tomang telah memiliki beberapa teknologi yaitu sistem listrik menggunakan
panel pada 1 kotak panel utama sehingga listrik kelas dapat dinyalakan dan dimatikan pada saat
kelas tidak digunakan. SMAN 23 telah mengadopsi sistem absensi kelas dengan menggunakan
RFID card yang menandakan siswa masuk dan pulang sekolah dengan pencatatan jam
kedatangan dan jam pulang sekolah. SMAN 23 juga memiliki lebih dari 20 titik pemantauan
kamera CCTV yang dipantau oleh petugas sekolah.
SMAN 23 Tomang boleh dikatakan memang sangat baik menjadi sekolah percontohan
teknologi sehingga sekolah negeri yang lainnya dapat mencontoh sekolah SMAN 23 dalam
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membangun fasilitas sekolah yang lebih baik. Adapun kendala selama survei bahwa sistem di
toilet tidak otomatis, apabila ada keributan kelas ataupun pertikaian tidak serta merta guru dapat
sigap menanggapi kejadian yang tidak di inginkan tersebut. Sistem lampu ruang kelas yang
belum otomatis dan sensor kebakaran yang belum terpasang di setiap ruang kelas.

Gambar 2. Diagram Blok Sistem Sensor dan Modul

Hasil survei yang dilakukan di SMAN 23 memberikan ide untuk mengembangkan sistem
Smart School. Pengadaan penelitian ini terhambat dikarenakan ada nya pandemi corona di
tahun 2020 ini sehingga sistem Smart School dibuat dalam bentuk Prototipe atau Maket. Sistem
yang dikembangkan menggunakan sistem sederhana untuk pembelajaran merangkai suatu
sistem yang dapat dirangkai menjadi suatu pembelajaran bagi siswa-siswi di SMAN 23.
Prototipe ini menjadi suatu usulan dan ide segar bagi siswa dan guru di sekolah SMAN 23 untuk
dapat mengambil keputusan dalam meningkatkan fasilitas sekolah menuju sekolah yang
terkategori dalam “Smart School”.
3. Sensor Dan Modul
Teknologi smart school ini merupakan model sistem yang dapat di implementasikan.
Model dibuat pada maket dengan dimensi kurang dari 1 meter persegi. Maket terdiri dari 2
ruang kelas dan 1 ruang kamar mandi. Gambar Maket terdapat pada Gambar 1.
Sistem yang dibangun untuk model smart school ini dibuat dengan konsep seperti pada
Gambar 2. Sistem smart school ini dibangun dalam sistem kendali yang terhubung dengan
sistem cloud yang dapat membantu pemantauan dilihat melalui aplikasi di smartphone.
Sensor Banjir
Sensor banjir merupakan sensor untuk mendeteksi jika terjadi banjir. Sensor banjir ini
menggunakan water level. Water level merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi
ketinggian air dengan output analog kemudian diolah menggunakan mikrokontroler yaitu
Arduino. Cara kerja sensor ini adalah pembacaan resistansi yang dihasilkan air yang mengenai
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Gambar 3. Water level sensor

Gambar 4. Sensor Pendeteksi Kebakaran

garis lempengan pada sensor. Semakin banyak air yang mengenai lempengan tersebut, maka
nilai resistansinya akan semakin kecil dan sebaliknya. Sensor digambarkan pada Gambar 3.
Dalam model smart school, water level sensor digunakan dalam rangkaian sensor pendeteksi
banjir. Sensor pendeteksi banjir menggunakan Arduino sebagai mikrokontroler dan sensor
water level. Outputnya berupa bunyi yang dihasilkan dengan buzzer. Sensor ini rencana nya
akan ditempatkan di daerah sekeliling area sekolah tepat nya di dekat lokasi selokan air, apabila
ketinggian selokan air sudah melewati tinggi permukaan jalan, maka sensor banjir akan
menyala.
Sensor Pendeteksi Kebakaran
Sensor pendeteksi kebakaran terdiri dari Sensor api atau yang dikenal dengan flame
detector sensor merupakan salah satu alat instrument berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai
intensitas dan frekuensi api dengan panjang gelombang antara 760 nm - 1100 nm. Sensor api
ini mempunyai sudut pembacaan sebesar 60 derajat, dan beroperasi normal pada suhu 25 – 85
derajat Celcius. Sensor pendeteksi kebakaran dinilai cukup penting berada di tempat umum
seperti salah satu nya yaitu sekolah. [4]
Model smart school, sensor ini digunakan untuk rangkaian sensor pendeteksi kebakaran. Sensor
pendeteksi kebakaran menggunakan arduino sebagai mikrokontroler dan sensor api atau flame
detector sensor. Output atau keluaran dari rangkaian pendeteksi kebakaran ini adalah dengan
buzzer.
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Sensor “Tombol” Darurat
Push button adalah saklar yang beroperasi dengan cara ditekan. Pada push button terdapat
knop yang berfungsi sebagai area penekan yang biasanya berwarna merah dan pada bagian
bawahnya terdapat terminal yang berupa kontak normally open dan normally close.

Gambar 5. Push button

Gambar 6. Real time clock

Push button digunakan sebagai pemicu rangkaian emergency button atau tombol darurat.
Rangkaian tombol darurat menggunakan button dan menggunakan arduino sebagai
mikrokontroler.
Lokasi penempatan nya akan direncanakan berada di beberapa jarak pada tempat yang
mudah dijangkau dengan kotak pengaman. Tujuan dengan sistem tombol darurat ini digunakan
dengan aturan hanya pada saat terjadi bahaya yang terjadi di sekolah serta menjaga apabila
terdapat kegagalan sistem melakukan pemantauan. Sistem Gambar rangkaian Push Button
dapat dilihat pada Gambar 5.
Alarm Sekolah
Alarm sekolah dapat dibuat otomatis dengan menempatkan sistem pengingat waktu. Modul
yang dapat digunakan untuk menyalakan suatu aturan waktu yaitu Modul RTC atau Real Time
Clock yang memiliki fungsi sebagai penyimpan waktu dan tanggal. Real time clock
menggunakan jalur data paralel yang dapat menyimpan data detik, menit, jam, tanggal, bulan,
hari dalam seminggu, dan tahun. Secara otomatis bulan dan tanggal akan disesuaikan untuk
bulan yang kurang dari 31 hari termasuk untuk tahun yang akan datang. Operasi jam baik 24
jam atau 12 jam dengan format indikator AM/PM. RTC memiliki built-in powersense circuit
dapat mendeteksi kegagalan daya (power failure), dan secara otomatis berpindah ke suplai
cadangan.
Dalam model smart school, RTC digunakan untuk rangkaian alarm sekolah otomatis dan
rangkaian lampu otomatis. Rangkaian lampu otomatis menggunakan arduino sebagai
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mikrokontroler dan RTC sebagai pengatur waktu dengan output berupa nyala lampu atau LED.
Rangkaian alarm sekolah otomatis menggunakan arduino sebagai mikrokontroler dan RTC
sebagai pengatur waktu dengan program yang akan mengeluarkan output berupa suara dari
buzzer. Sistem RTC dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 7. Sensor PIR dan Rangkaian untuk Arduino

Sensor Lampu Otomatis & “Indikator” Toilet
Sensor lampu & indikator pada toilet menggunakan sensor lampu PIR. Sensor PIR merupakan
sensor Passive Infra Red akan digunakan untuk mendeteksi pergerakan di suatu ruangan[5]–
[7]. Ruangan yang dapat di implementasikan sistem otomatis ini adalah ruang kelas dan sebagai
keberadaan bahwa ruang kamar mandi sedang digunakan. Melalui data ini Arduino dapat juga
mengumpulkan data pada saat kapan saja bahwa ruang kelas dan toilet digunakan. Diharapkan
sistem ini akan menggantikan saklar lampu serta memberikan informasi bahwa ruangan toilet
dan kelas sedang digunakan. Sistem yang digunakan pada lampu kelas dan deteksi di ruangan
kamar mandi (toilet)
Pemrograman Arduino
Arduino merupakan mikrokontroler yang dapat di program dengan program high level
language dan banyak sekali kompiler yang dapat membuat mikrokontroler Arduino bekerja.
Salah satu program Arduino yang adalah Arduino IDE. Arduino IDE merupakan software open
source yang menggunakan bahasa Pemrograman C++. Tampak tampilan Arduino IDE pada
Gambar 8.
Pemrograman ini sudah sangat banyak contoh untuk beberapa modul yang telah
terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino sehingga siswa dan siswi SMAN 23 dapat mencari
sumber di internet untuk pendalaman pembelajaran nya. Mudah nya mempelajari program
mikrokontroler Arduino merupakan alasan agar siswa dan siswi SMAN 23 dapat mengerti dan
mencari sumber pembelajaran dengan gratis.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Rangkaian model dari modul rangkaian elektronik sensor yang dihubungkan dengan sistem
mikrokontroler dapat diciptakan menjadi suatu model “smart school”. Namun dalam sistem
realisasi yang sebenar nya diperlukan sistem sensor yang memiliki integrasi dalam sistem yang
lebih besar menggunakan jaringan wifi internet. Model “smart school” dalam bentuk maket
dibuat dengan menggunakan satu buah mikrokontroler. Realisasi dalam hal nyata, sistem tidak
dapat menggunakan satu buah mikrokontroler. Modul dan sensor harus dapat mengirimkan
signal jarak jauh agar dapat ditempatkan pada berbagai macam lokasi.
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Gambar 8. Layout Arduino IDE dengan C++ language
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ABSTRAK
Robot biped merupakan susunan motor servo yang didesain sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan gerak
seperti manusia yang memiliki struktur seperti kaki manusia yang mempunyai sendi-sendi kaki, lutut, dan pinggul.
Robot biped digunakan sebagai modul pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Santo Andreas. Robot
biped yang dibuat dapat berjalan maju dan bahan dasar dari robot tersebut menggunakan filamen PLA. Untuk
merealisasikannya pada kegiatan ekstrakurikuler, modul yang digunakan pada pembuatan robot biped adalah
modul pemroses, modul penghubung, dan modul penggerak. Membantu peserta didik dalam membuat robot
tersebut, digunakan modul praktikum untuk menuntun peserta didik agar mereka lebih mudah memahami dan
membuat suatu sistem pada setiap pertemuannya. Berdasarkan hasil pengujian, robot ini yang menggunakan
beberapa modul dapat bekerja dengan baik dan robot biped yang dibuat dapat berjalan maju. Selain itu setiap
materi yang disampaikan pada setiap pertemuannya, lebih dari 60% dari jumlah peserta kegiatan ekstrakurikuler
sudah memahami setiap materi yang disampaikan dan secara keseluruhan, lebih dari 80% dari jumlah peserta didik
menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kata Kunci: Robot Biped, Pembelajaran, Sekolah, Ekstrakurikuler
ABSTRACT
The biped robot is a servo motor arrangement designed in such a way that it can move like a human having a
structure like the human leg which has joints of the legs, knees, and hips. The biped robot is used as a learning
module in extracurricular activities at SMP Santo Andreas. The biped robot that is made can move forward and
the basic material of the robot uses PLA filaments. To make it happen in extracurricular activities, the modules
used in the manufacture of the biped robot are the processing module, the connecting module, and the driving
module. Helping students in making the robot, practicum modules are used to guide students so that they can more
easily understand and make a system at each meeting. Based on the test results, this robot that uses several modules
can work well and the biped robot that is made can move forward. Also, for each material presented at each
meeting, more than 60% of the participants in extracurricular activities had understood each material presented,
and overall, more than 80% of the students stated that this extracurricular activity could run well and smoothly.
Keywords: biped robot, learning module, school, extracurricular

1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, perkembangan teknologi cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya sistem
yang berubah dari sistem konvensional menjadi sistem yang otomatis. Untuk menghadapi
perkembangan teknologi yang sangat pesat, sekolah memiliki peran yang sangat penting.
Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk peserta didik atau murid untuk
menimba ilmu di bawah pengawasan pendidik atau guru. Peserta didik dapat memanfaatkan
sekolah untuk menimba ilmu, karena ilmu adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik
melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
Pada dasarnya, tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah untuk memberikan
pengajaran kepada peserta didik. Agar pengajaran tersebut dapat sesuai, pendidik atau guru
harus mengikuti kurikulum yang berlaku. Kurikulum merupakan salah satu instrumen penting
dalam proses pendidikan. Kurikulum selalu mengalami proses pembaharuan seiring dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kegiatan peserta didik di
sekolah terdiri dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
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Gambar 1. Sekolah SMP Santo Andreas

Intrakurikuler atau proses belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan utama di sekolah.
Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran serta
pengajaran yang efektif. Ini disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, guru, dan kondisi
nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.
Sekolah memberikan ekstrakurikuler untuk membantu peserta didik meningkatkan
potensinya. Ekstrakurikuler tersebut dapat berupa kegiatan di bidang akademik maupun nonakademik. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (tatap
muka), baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar jam sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk
lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki
siswa dari 2 berbagai bidang studi. Penerapan ekstrakurikuler sudah banyak diterapkan
berbagai sekolah. Salah satunya diterapkan oleh SMP Santo Andreas. Menurut Ibu Maria
Sugiyanti, S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Santo Andreas, kegiatan ekstrakurikuler perlu
dilakukan, guna mengasah bakat dan minat serta menambah wawasan dan kemampuan dari
peserta didik. Foto Sekolah SMP Santo Andreas dapat dilihat pada Gambar 1.
Salah satu contoh ekstrakurikuler yang akan ditambahkan pada SMP Santo Andreas adalah
ekstrakurikuler robot biped. Robot biped adalah robot yang didesain sedemikian rupa sehingga
memiliki kemampuan gerak seperti kaki manusia yang mempunyai sendi-sendi kaki, lutut, dan
pinggul [1]. SMP Santo Andreas bekerja sama dengan Program Studi Teknik Elektro
Universitas Tarumanagara untuk membuat sebuah modul pembelajaran. Modul pembelajaran
yang digunakan berupa modul pemroses, modul penghubung, modul penggerak dan modul
praktikum tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler
robot biped.
2. METODE PELAKSANAAN
Robot Biped sebagai modul pembelajaran merupakan kegiatan pengabdian masyarakat
yang dilakukan program studi teknik elektro Universitas Tarumanagara yang diselenggarakan
atas bantuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara.
Untuk terwujudnya kegiatan ini didukung oleh kerjasama Antara Sekolah SMP Santo
Andreas dengan Program Studi Teknik Elektro Universitas Tarumanagara. Kegiatan
pengabdian ini berupa kegiatan ekstrakurikuler yang di lakukan di SMP Santo Andreas.
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Kegiatan ini juga didukung oleh Ikatan Mahasiswa Elektro Tarumanagara & Mahasiswa Teknik
Elektro.
Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan dengan mengirimkan tenaga pengajar dari
Mahasiswa Teknik elektro Universitas Tarumanagara yang terpilih dan mampu untuk
mengajar. Kegiatan ini terdiri dari 8x pertemuan ekstrakurikuler. Kegiatan dilakukan sebelum
masa pandemi corona dan kegiatan ini diperuntukkan siswa SMP Santo Andreas yang terpilih
serta memiliki minat dan kemampuan di bidang teknologi dan science.
Beberapa langkah hal yang dilakukan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai
berikut :
- Diskusi Materi dan Pembelajaran yang sudah disetujui oleh pihak Kepala Sekolah SMP
Santo Andreas dengan Pihak Teknik Elektro Universitas Tarumanagara.
- Pembekalan kepada mahasiswa teknik elektro yang terpilih menjadi pengajar
ekstrakurikuler di SMP Santo Andreas.
- Proses kegiatan ekstrakurikuler berlangsung selama 8x pertemuan.
- Mengadakan post test dari hasil kegiatan tersebut untuk mengetahui hasil kegiatan yang
sudah dilakukan.
3. HASIL & PEMBAHASAN
Alat yang dijadikan model pembelajaran kepada peserta didik SMP Santo Andreas adalah
robot biped. Robot biped adalah robot yang didesain sedemikian rupa hingga memiliki
kemampuan gerak seperti manusia yang memiliki struktur seperti kaki manusia yang
mempunyai sendi kaki, lutut, dan pinggul. Dalam pembuatan modul robot biped diperlukan
modul pendukung agar robot biped tersebut dapat berjalan dengan baik.
Robot biped yang digunakan sebagai modul pembelajaran, modul pendukung yang
digunakan adalah modul pemroses, modul penghubung dan modul penggerak. Modul pemroses
pada robot biped digunakan untuk mengendali kinerja dari robot tersebut. Dengan demikian,
modul pemroses pada perancangan alat ini dapat disebut sebagai otak yang mengatur seluruh
pergerakan dari robot. Modul penghubung yang digunakan pada perancangan digunakan untuk
menghubungkan semua komponen yang digunakan. Modul penghubung berupa board atau
papan Printed Circuit Board (PCB) yang sudah dibuat di software Altium Designer.
Dalam proses pembelajaran dirancang suatu sistem sederhana yang searah yang artinya ada
perintah input , kemudian proses dan ada keluaran sebagai hasil dari perintah tersebut. Gambar
diagram blok dapat dilihat dengan Gambar 2.
Modul Penggerak & Penghubung
Modul penggerak yang digunakan pada perancangan robot ini digunakan untuk
menggerakkan kaki, lutut, dan pinggul[2]–[7]. Setiap modul penggerak pada robot ini memiliki
fungsi yang berbeda-beda, sehingga posisi modul penggerak tersebut, harus diletakkan pada
posisi yang tepat. Oleh sebab itu, modul penggerak yang digunakan harus sesuai dengan
spesifikasi yang diperlukan oleh robot tersebut, seperti mengikuti perintah dari modul pemroses
dengan cepat. Selain itu, modul penggerak juga harus dapat menopang beban dari robot
tersebut. Modul penggerak, modul penghubung dan modul pemroses merupakan modul yang
saling berhubungan, agar robot tersebut dapat berjalan dengan baik. Bentuk robot biped dapat
dilihat pada Gambar 3.

332

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Gambar 2. Diagram Blok Sistem Robot Biped

Gambar 3. Desain Robot Biped Modul Penggerak dan Penghubung

Dari Gambar 3. dapat dilihat bagian dari robot seperti hip up, hip, knee, ankle, dan telapak
kaki[2]. Setiap bagian dari robot tersebut memiliki modul penggerak atau servo yang digunakan
untuk menggerakkan bagian dari robot tersebut, sehingga dapat bergerak seperti kaki
manusia[8]. Kegiatan ekstrakurikuler modul pembelajaran robot biped yang akan direalisasikan
dalam 8 kegiatan. Modul Penghubung merupakan modul yang menghubungkan antara semua
kabel koneksi servo ke dalam suatu tempat dan terdapat kabel koneksi yang nanti dapat
dihubungkan ke modul pemroses. Modul Penghubung dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Modul Penghubung sebagai koneksi kabel ke Modul Pemroses

Gambar 5. Modul Pemroses menggunakan Arduino Nano

Modul Pemroses
Model Pemroses menggunakan Mikrokontroler Arduino. Arduino adalah pengendali mikro
single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk
memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang [9]. Mikrokontroler Arduino
memiliki perangkat keras prosesor Atmel AVR dan memiliki perangkat lunak dengan bahasa
pemrograman sendiri. Arduino menggunakan mikrokontroler ATmega 328 yang membutuhkan
sumber tegangan input sebesar 7 volt hingga 12 volt, dan tegangan output yang dihasilkan oleh
Arduino sebesar 5 volt. Software atau perangkat lunak yang digunakan pada Mikrokontroler
Arduino adalah driver dan IDE.
Integrated Development Environment (IDE) merupakan suatu program khusus untuk suatu
komputer agar dapat membuat suatu rancangan atau sketsa program untuk Arduino. Bahasa
pemrograman yang digunakan adalah bahasa C/C++. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat
pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated
Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat
berperan untuk menulis program, mengkompilasi menjadi kode biner dan mengunduhnya ke
dalam memori mikrokontroler. Modul mikrokontroler yang digunakan dapat dilihat pada
Gambar 5.
Modul pemroses ini menggunakan modul mikrokontroler Arduino dikarenakan modul ini
telah banyak di dunia internet memiliki komunitas yang memberikan pelajaran untuk contoh
melakukan pemrograman dengan gratis. Siswa/i diharapkan dapat melakukan pembelajaran
sendiri di luar jam kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan di
luar jam pelajaran sekolah (tatap muka). Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memperkaya dan
memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai
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bidang studi. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan sekolah dan di bawah bimbingan
pengawasan pihak sekolah.

Gambar 6. Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Santo Andreas

Gambar 7. Software Arduino (Kiri) dan Hasil Akhir Robot (Kanan)

Kegiatan ekstrakurikuler robot biped dilakukan seperti proses tatap muka di jam pelajaran
seperti biasanya, hanya saja kegiatan ekstrakurikuler robot biped ini dilaksanakan di luar jam
pelajaran.
Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan mengedukasi kepada peserta didik SMP Santo
Andreas, untuk belajar mengenai teori dasar komponen-komponen elektronika, merakit modulmodul yang disediakan, serta belajar cara membuat program dasar yaitu program mengerakkan
sebuah servo hingga membuat program yang lebih kompleks, yaitu membuat robot biped dapat
berjalan maju. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini menggunakan Modul Praktikum pada
setiap pertemuan. Modul ini berisi apa yang dilakukan siswa pada setiap pertemuan dan
memiliki tujuan akhir, yaitu robot biped yang dapat berjalan maju. Setiap kelompok siswa
diberikan seperangkat alat merangkai robot ini secara lengkap. Hal ini dikarenakan apabila
kegiatan ini telah berakhir akan menjadi suatu pembekalan bagi siswa yang tertarik dengan
robotika diharapkan dapat secara sendiri mengembangkan keingintahuan nya tanpa
pembimbing.
Hasil Akhir
Setelah menghubungkan semua komponen, tahapan selanjutnya adalah membuat program
untuk modul pemroses atau Arduino yang digunakan sebagai modul yang mengatur seluruh
pergerakkan dari robot biped. Program ditulis dengan Bahasa C++.
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-

Tahapan pertama pada program yaitu melakukan deklarasi library yang digunakan dalam
program. Deklarasi library servo.h merupakan pemanggilan library untuk motor servo.
- Setelah melakukan deklarasi, tahapan selanjutnya adalah membuat variable untuk motor
servo.
- Setelah memberi variable setiap motor servo, tahapan selanjutnya adalah menghubungkan
pin sinyal servo ke pin digital arduino.
- Setelah menjadikan pin digital sebagai pin sinyal pada servo, dilakukan pembuatan
beberapa void agar robot tersebut bisa bergerak. Void yang dibuat merupakan step-step
yang dilakukan oleh robot agar robot tersebut bisa berjalan.
Software yang digunakan adalah Arduino IDE, sehingga murid diperkenalkan
pemrograman untuk dapat memprogram robot biped. Tampilan software yang digunakan
tampak pada Gambar 7.
Dari hasil kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilakukan post test untuk menguji tingkat
keberhasilan dari program pembelajaran. Kuisoner yang dibagikan tampak pada Gambar 8.
Hasil Post Test pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus indeks %

Gambar 8. Kuisioner yang dibagikan sebagai Post Test Pembelajaran

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(1)
𝑋𝑋 100 %
76
Keterangan : 76 merupakan skala maksimum dari nilai Post Test pada Gambar 8.
Hasil dari pada post test kegiatan diatas, tingkat pemahaman siswa SMP Santo Andreas sebesar
60% dan 80% menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat menarik dan baik.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 % =

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, seluruh modul pembelajaran yang digunakan,
seperti: modul pemroses, modul penghubung, modul penggerak dan modul praktikum dapat
bekerja dengan baik. Modul praktikum yang berisi mengenai teori dasar dan langkah-langkah
pengerjaan setiap pertemuan yang dibuat dapat mempermudah dalam pembuatan robot biped.
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Hal ini diketahui dari hasil pengisian kuesioner. Sebanyak lebih dari 60% dari jumlah
peserta didik sudah memahami setiap materi yang diberikan setiap pertemuan. Lebih dari 80%
dari jumlah peserta didik menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler robot biped yang
dilaksanakan di SMP Santo Andreas dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan pada hasil
pengisian kuesioner.
Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang membantu
dalam pendanaan kegiatan ini sehingga kegiatan PKM ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Terima kasih kepada mahasiswa teknik elektro Universitas Tarumanagara yang membantu
dalam kegiatan edukasi pendidikan ekstrakurikuler di SMP Santo Andreas. Terima kasih juga
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pembelajaran serta waktu dan murid yang dapat terwujudnya kegiatan pembelajaran ini.
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ABSTRAK
Latar belakang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan adalah masalah yang dihadapi
karyawan di mana laporan keuangannya masih terdapat data yang belum dan kurang terintegrasi sehingga
informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan menjadi Laporan Keuangan tidak akurat, dan disajikan tidak
sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP). Laporan
Keauangan juga sering mundur (tidak tepat waktu). Kegiatan PKM ini mempunyai tujuan untuk memberikan
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 dapat menggunakan software akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat
diandalkan sesuai PSAK ETAP.
Kata kunci: PSAK ETAP, laporan keuangan, Pelatihan dan Pendampingan implementasi software akuntansi
ABSTRACT
The background of our community service activities is a problem faced by employees where the financial
statements still have data that is not yet integrated and less integrated so that the information from the resulting
financial statements becomes inaccurate and is presented not in accordance with the Statement of Financial
Accounting Standards Entities Without Public Accountability (PSAK ETAP). Financial reports are also often
backward (not on time). This activity aims to provide training and assistance in implementing accounting software
for employees. The method is the preparation of activities, implementation of activities and evaluation of the
activities. The results obtained from this activity are being able to use accounting software and produce more
accurate and reliable financial reports in accordance with PSAK ETAP.
Keyword: PSAK ETAP, financial statement, training and assistance in implementing accounting software

1.

PENDAHULUAN
Laporan keuangan bertujuan untuk informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya.
Namun ada batasan yang diterapkan, Weygandt, Kimmel, Kieso (2015) menyatakan bahwa
menghasilkan laporan keuangan memiliki batasan pada biaya penyelenggaraan laporan
keuangan tersebut yang tidak boleh melebihi dari manfaat yang diperoleh. Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikantan Akuntan Indonesia dirasakan terlalu berat bagi
industri skala menengah ke bawah. Oleh karena itu, IAI juga mengeluarkan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP dapat digunakan bagi perusahaan
yang belum menjual sahamnya di bursa eFEBk dan tidak mendapatkan dana dari masyarakat,
atau dapat dikatakan tidak akuntanbel untuk publik secara luas.
Saat ini banyak berkembang software akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan
yang mengacu pada SAK-ETAP. Salah satu software tersebut adalah Accurate. Software ini
cukup banyak dipakai oleh banyak perusahaan di Indonesia. Accurate tidak hanya sesuai
dengan SAK namun juga mencakup peraturan perpajakan di Indonesia. Standar Akuntansi
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Keuangan yang dipergunakan adalah
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntanbilitas Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PT STI termasuk ke
dalam kategori dari perusahaan yang dapat menggunakan SAK ETAP.
PT STI memiliki masalah dalam pembuatan laporan keuangan. Tidak ada software
khusus yang dipakai oleh karyawan PT STI dan hanya memakai worksheet yang standar.
Beberapa masalah yang dihadapi adalah pertama bahwa adanya data yang tidak terintegrasi
dengan baik karena penginputan yang berulang kali di tiap divisi perusahaan. Data yang tidak
terintegrasi dengan baik akan menyebabkan pelaporan keuangan yang salah dan berdampak
pada profitabilitas perusahaan (Patel, 2015) . Jika terjadi pemeriksaan laporan keuangan yang
sesuai dengan Standar ProFEBsional Akuntan Publik yang dikeluarkan Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI), sangat mungkin jika opini yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar.
Masalah kedua adalah kurangnya sumber daya yang memungkinkan di perusahaan untuk
penerapan software akuntansi.
Pelaksaan PKM di PT STI berusaha membantu mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini
dilakukan dengan cara mengenalkan software Accurate agar data dapat terintegrasi dengan
baik. PT STI dapat masuk ke dalam perusahaan yang dapat menerapkan SAK ETAP sehingga
software ini cocok bagi PT STI.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Dengan kondisi dan hasil diskusi dengan PT STI, dan melanjutkan pelatihan mengenai
software akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK), maka diperlukan
pelatihan dan pendampingan implementasi accounting software. Dengan demikian diharapkan
staf karyawan dapat bekerja lebih baik lagi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih
akurat dan dapat diandalkan sesuai SAK.
Tim FEB Untar telah memberikan pelatihan mengenai komputerisasi akuntansi
khususnya dasar pengetahuan mengenai Accounting Software Accurate pada semester Genap
2019 /2020. Namun sumber daya yang dimiliki saat ini belum siap untuk melakukan bantuan
pelatihan dan pendampingan implementasi sistem yang telah diberikan saat training.
Pelatihan dan pendampingan implementasi sistem accounting software adalah
pendampingan implementasi sistem untuk Laporan Keuangan Januari – Februari 2020 dengan
software Accurate. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan implementasi sistem
Accounting Software ini, diharapkan mereka dapat menginput data transaksi serta
memprosesnya hingga menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dianalisis kembali
untuk pengambilan keputusan.
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 2020 (Januari 2020 ) sesuai
dengan data pada Laporan 2019 akhir (Desember 2019)
d. Memberikan praktek asistensi untuk penggunaan software accounting selama 3 kali
pertemuan yang dilakukan di kantor 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, melakukan penginputan database software accounting dengan
didampingi oleh team FEB Untar
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e. Tim FEB untar juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab mengenai permasalahan
yang timbul dan penginputan database software accounting untuk melancarkan proses
penginputan tersebut.
f. Membantu bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem hingga Laporan
Keuangan Januari– FEBbruari 2020 bisa dihasilkan dari software accounting.
g. Membantu rekonsiliasi Laporan Keuangan Januari– Februari 2020 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
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan beragam jenis kegiatan, perlu laporan keuangan beserta analisisnya bagi
manajemen untuk beragam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan saat ini
memakai bantuan worksheet Microsoft Excel. Karena adanya beberapa keterbatasan Excel
yang digunakan, timbul permasalahan di pelaporan keuangan, 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 (data tidak
terintegrasi). Permasalahan ini sebenarnya juga tidak hanya dihadapi oleh PT STI tetapi juga
sering ditemui pada perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan
mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta minimnya karyawan di bidang
akuntansi., 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. 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 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 menyadari hal ini dan berminat untuk mengadopsi salah satu sistem akuntansi
tersebut.
Tim FEB Untar memberikan solusi dengan memakai program Accurate untuk membantu
pembuatan laporan keuangan. Namun sumber daya yang dimilik saat ini belum tersedia. Tim
FEB Untar telah memberikan pelatihan mengenai komputerisasi akuntansi khususnya program
Accurate pada semester lalu, Ganjil 2019/2020 . Program Accurate memiliki kelebihan yaitu
harga terjangkau dan dapat dipakai oleh beragam bisnis usaha termasuk koperasi simpan pinjam
serta mudah diperoleh.
PT STI memerlukan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem
accounting software bagi para staf dan Tim FEB Untar akan memberikan bantuan pelatihan
dan pendampingan implementasi sistem untuk Laporan Keuangan Januari – FEBbruari 2020 .
Dengan demikian diharapkan staf Karyawan 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 staf dapat menginput data transaksi serta memprosesnya hingga
menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dianalisis kembali untuk pengambilan
keputusan.
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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
Permasalahan no 1-4 sebenarnya mengacu ke satu sumber yaitu adanya data yang tidak
terintegrasi dengan baik. Semua permasalahan di atas dapat teratasi saat tim FEB Untar
melakukan pelatihan dan pendampingan untuk menginput database software accounting.
Laporan keuangan Januari dan Februari 2020 dapat dihasilkan sesuai dengan SAK ETAP dan
undang-undang perpajakan.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penyuluhan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi karyawan sebagai pendampingan
pemakaian software accounting yang masih dirasa baru baru mereka. 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
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan adalah para siswa siswi
belum memahami secara mendalam topik mengenai penentuan harga pokok penjualan padahal penentuan harga
pokok penjualan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, baik perusahaan sektor perdagangan maupun
perusahaan sektor manufaktur. Tim dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
menawarkan solusi dengan memberikan pelatihan mengenai penentuan harga pokok penjualan di perusahaan
sektor perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan biaya
overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total biaya manufaktur, penentuan harga pokok
produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor manufaktur. Target yang hendak dicapai dari
pelatihan ini adalah agar siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dapat memahami penentuan harga
pokok penjualan di perusahaan sektor perdagangan dan sektor manufaktur. Pertama-tama dilakukan survei terlebih
dahulu dan berdasarkan survei tersebut mitra meminta agar dapat dibahas materi mengenai penentuan harga pokok
penjualan di perusahaan sektor perdagangan dan sektor manufaktur. Selanjutnya tim dosen mempersiapkan materi
berupa teori maupun contoh soal yang akan diberikan kepada para siswa siswi. Saat tim dosen akan melakukan
pelatihan ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, terjadi pandemi virus corona (Covid-19) yang
mengakibatkan tim dosen tidak dapat datang ke lokasi mitra untuk memberikan pelatihan secara tatap muka.
Sebagai bentuk tanggungjawab kepada mitra, tim dosen memberikan pelatihan secara online dengan cara
memberikan materi pelatihan dalam bentuk video kegiatan kepada mitra. Luaran wajib yang dihasilkan dari
kegiatan PKM ini adalah berupa artikel yang nantinya akan diseminarkan dalam acara Senapenmas dan poster
yang nantinya akan diikutsertakan dalam kegiatan Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.
Kata kunci: Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, Harga Pokok Penjualan
ABSTRACT
The problem faced by partners, namely the Dharma Pembangunan Scholarship Institution, is that students do not
understand in depth the topic of determining the cost of goods sold, even though determining the cost of goods
sold is very important for a company, both trading companies and manufacturing companies. A team of lecturers
from the Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University offers a solution by providing training on
determining the cost of goods sold in trading sector companies, determining raw material costs, determining direct
labor costs, determining factory overhead costs (indirect production costs), determining total manufacturing costs ,
determining the cost of goods manufactured, and determining the cost of goods sold in manufacturing sector
companies. The target to be achieved from this training is for students of the Development Dharma Scholarship
Institute to understand the determination of the cost of goods sold in companies in the trade and manufacturing
sector. First of all, a survey was conducted and based on the survey, the partners asked that the material regarding
determining the cost of goods sold in companies in the trading and manufacturing sector be discussed. Furthermore,
the lecturer team prepared material in the form of theory and sample questions to be given to students. When the
lecturer team was about to conduct training at the Development Dharma Scholarship Institute, a corona virus
(Covid-19) pandemic occurred which resulted in the lecturer team being unable to come to partner locations to
provide face-to-face training. As a form of responsibility to partners, the lecturer team provides online training by
providing training materials in the form of activity videos to partners. The mandatory outputs resulting from this
PKM activity are in the form of articles that will later be presented in the Senapenmas event and posters which
will later be included in the Research Week activities held by Tarumanagara University.
Keywords: Development Dharma Scholarship Institution, Cost of Goods Sold
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PENDAHULUAN
Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan adalah yayasan yang bergerak dalam beasiswa
pendidikan bagi siswa siswi yang kurang mampu dan berprestasi secara akademik, beragama
Buddha. Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan yang berlokasi di Jl. Kerajinan Dalam No.
16, RT 1 / RW 2, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, 11140 hanya
dikhususkan untuk siswa siswi SMA/K (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) atau sederajat.
Mayoritas siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan menempuh pendidikan
SMA/K (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) atau sederajat di SMA Tri Ratna dan SMA
Dhammasavana. SMA Tri Ratna berlokasi di Jl. Talib I No. 35, RT 9 / RW 7, Keluarahan
Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, 11140 sedangkan SMA Dhammasavana
berlokasi di Jl. Jembatan II Padamulya VI / 176B, RT 3 / RW 9, Kelurahan Angke, Kecamatan
Tambora, Jakarat Barat 11330.
Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan memberikan beasiswa kepada para siswa
siswi yang berasal dari daerah di luar Jakarta. Beasiswa ini bersifat regenerasi, dalam arti siswa
siswi yang telah menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau sederajat tidak
akan mendapatkan beasiswa lagi dan apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan di Jakarta,
maka mereka diharapkan pulang dan membangun kampung halamannya. Siswa siswi Lembaga
Beasiswa Dharma Pembangunan dapat melanjutkan kuliah di universitas swasta atau negeri
namun dengan mencari beasiswa sendiri atau dapat juga meminta bantuan kepada pihak
Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan.
Berikut adalah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh siswa siswi Lembaga Beasiswa
Dharma Pembangunan.

Gambar 1. Prestasi Yang Diraih Siswa Siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan
Foto di atas menunjukkan siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan yang
bersekolah di SMA Tri Ratna. Ketiga siswa siswi tersebut mendapat beasiswa bebas
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Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Beasiswa tersebut diperoleh berdasarkan prestasi
akademik yang dicapai oleh mereka.

Gambar 1.2. Beasiswa Yang Diperoleh Siswa Siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan
Foto di atas menunjukkan foto wisuda salah satu alumni dan pengurus aktif di Lembaga
Beasiswa Dharma Pembangunan yang berhasil menyelesaikan studinya di Universitas
Indonesia pada tahun 2019.
Para siswa siswi yang sudah menyelesaikan studinya juga tidak melupakan Lembaga
Beasiswa Dharma Pembangunan yang sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk
melanjutkan studi. Salah satu cara yang biasanya dilakukan adalah memberikan pelatihan atau
tutorial atau les secara gratis kepada adik-adik yang masih bersekolah yang memperoleh
beasiswa dari Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan.
Setelah dilakukan survei ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, maka diketahui
bahwa siswa siswi belum memahami secara mendalam topik mengenai penentuan harga pokok
penjualan padahal penentuan harga pokok penjualan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan,
baik perusahaan sektor perdagangan maupun perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan sektor
perdagangan adalah perusahaan yang membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa
mengubah bentuk dasar atau aslinya. Biasanya perusahaan ini menjual produknya secara
eceran. Contoh: supermarket, toko buku dan alat tulis, toko grosir, department store, dan lain
sebagainya. Perusahaan sektor manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku serta
komponennya lalu mengubahnya menjadi berbagai produk jadi yang siap dijual. Contoh:
perusahaan otomotif yang membuat kendaraan, perusahaan tekstil yang membuat pakaian,
perusahaan pengolah makanan, dan lain sebagainya.
Menurut Dewi dan Kristanto (2015) kegiatan perusahaan sektor perdagangan tidak sama
dengan perusahaan sektor manufaktur. Kegiatan utama perusahaan sektor perdagangan adalah
membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya atau menambah
manfaat dari barang tersebut. Kegiatan utama perusahaan sektor manufaktur adalah membeli
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bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Oleh karena itu proses
akuntansi antara kedua jenis perusahaan tersebut juga berbeda.
Menurut Dewi dan Kristanto (2015) akuntansi perusahaan sektor manufaktur dan
akuntansi perusahaan sektor perdagangan berbeda dalam jenis-jenis rekening yang disajikan
dalam laporan keuangan (yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi). Di samping itu
dalam perusahaan sektor manufaktur harus dibuat laporan biaya produksi. Perbedaan tersebut
diuraikan sebagai berikut:
a) Perbedaan dalam neraca.
Di dalam laporan posisi keuangan perusahaan sektor perdagangan hanya terdapat satu
rekening persediaan yaitu persediaan barang dagang. Di dalam laporan posisi keuangan
perusahaan sektor manufaktur rekening persediaan meliputi:
(1) Persediaan bahan baku yaitu semua bahan yang membentuk keseluruhan integral dari
barang jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk.
(2) Persediaan bahan penolong yaitu semua bahan yang membantu penyelesaian suatu
produk (perlengkapan pabrik).
(3) Persediaan barang dalam proses yaitu barang-barang yang baru sebagian diselesaikan
tetapi belum sepenuhnya selesai.
(4) Persediaan barang jadi yaitu barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi
belum terjual.
b) Perbedaan dalam laporan laba rugi.
Perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan sektor perdagangan dan perusahaan sektor
manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Berikut adalah laporan laba
rugi perusahaan sektor perdagangan:
Persediaan barang dagang awal
xx
Pembelian kotor
xx
Retur dan potongan pembelian
(xx)
Diskon pembelian
(xx)
Pembelian bersih
xx
Ongkos angkut masuk
xx
Harga pokok pembelian
xx
Persediaan yang tersedia untuk dijual
xx
Persediaan barang dagang akhir
(xx)
Harga pokok penjualan
xx
Laporan laba rugi perusahaan sektor manufaktur adalah sebagai berikut:
Bahan baku yang digunakan:
Persediaan bahan baku awal
xx
Pembelian bahan baku bersih
xx
Bahan baku yang tersedia untuk digunakan
xx
Dikurangi: bahan baku akhir
(xx)
Bahan baku yang digunakan
xx
Gaji tenaga kerja langsung
xx
Overhead pabrik:
Bahan pelengkap
Gaji mandor pabrik dan satpam pabrik
xx
Beban penyusutan peralatan dan gedung pabrik
xx
Pemakaian energi pabrik
xx

xx
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Asuransi gedung dan peralatan pabrik
Beban overhead pabrik lain-lain
Total
overhead
xx
Total biaya manufaktur
Barang dalam proses awal
Barang dalam proses akhir
Harga pokok produksi
Barang jadi awal
Barang jadi akhir
Harga pokok penjualan

xx

xx
xx

xx

pabrik
xx

(xx)
xx

(xx)
xx

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah para siswa siswi Lembaga Beasiswa
Dharma Pembangunan belum memahami secara mendalam topik mengenai:
1. Penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor perdagangan.
2. Penentuan biaya bahan baku.
3. Penentuan biaya tenaga kerja langsung.
4. Penentuan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung).
5. Penentuan total biaya manufaktur.
6. Penentuan harga pokok produksi.
7. Penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor manufaktur.
METODE PELAKSANAAN PKM
Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kami para dosen dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara menawarkan solusi yaitu memberikan
pelatihan mengenai penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor perdagangan,
penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan biaya overhead
pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total biaya manufaktur, penentuan harga
pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor manufaktur.
Tahapan metode yang digunakan adalah:
a. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang terkait
dengan perusahaan sektor perdagangan dan perusahaan sektor manufaktur.
b. Selanjutnya akan diberikan contoh-contoh soal yang terkait dengan penentuan harga pokok
penjualan di perusahaan sektor perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya
tenaga kerja langsung, penentuan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung),
penentuan total biaya manufaktur, penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga
pokok penjualan di perusahaan sektor manufaktur.
Mitra akan menyediakan tempat pelatihan dan memberikan jadwal pelatihan untuk
disesuaikan dengan jadwal kami. Selain itu, mitra juga diminta untuk menentukan jumlah
personil yang akan diberikan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai adalah siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dapat
memahami topik mengenai penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor
perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan
biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total biaya manufaktur,
penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor
manufaktur.
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Perusahaan dagang menentukan harga pokok penjualan hanya pada akhir periode
akuntansi, dengan cara:
Persediaan barang dagang awal
xx
Pembelian kotor
xx
Retur dan potongan pembelian
(xx)
Diskon pembelian
(xx)
Pembelian bersih
xx
Ongkos angkut masuk
xx
Harga pokok pembelian
xx
Persediaan yang tersedia untuk dijual
xx
Persediaan barang dagang akhir
(xx)
Harga pokok penjualan
xx
Berbeda dengan perusahaan dagang, penentuan harga pokok penjualan di perusahaan
sektor manufaktur dimulai dari menjumlahkan biaya bahan baku, biaya biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung) untuk mendapatkan total
biaya manufaktur. Total biaya manufaktur adalah biaya yang berhubungan langsung dengan
transfer barang ke lokasi pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual.
Setelah mendapatkan total biaya manufaktur maka harga pokok produksi bisa ditentukan
dengan cara menjumlahkan total biaya manufaktur dengan barang dalam proses awal dan
mengurangi dengan barang dalam proses akhir. Harga pokok produksi adalah biaya barang
yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi
berjalan. Langkah terakhir yaitu menjumlahkan harga pokok produksi dengan barang jadi awal
dan mengurangi barang jadi akhir untuk mendapatkan harga pokok penjualan.
Sebelum memberikan pelatihan, tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
mengadakan sosialisasi terlebih dahulu ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan pada hari
Sabtu tanggal 8 Februari 2020. Setelah mengadakan sosialisasi, kami menyusun materi yang
akan diberikan kepada peserta pelatihan dan mempersiapkan semua perlengkapan yang akan
kami berikan saat pelatihan.
Pelatihan rencananya akan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 14
Maret 2020, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret
2020. Rencananya pada pelatihan hari pertama, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 kami
akan menerangkan konsep-konsep yang terkait dengan penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja
langsung, penentuan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total
biaya manufaktur, penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor manufaktur. Pelatihan kedua yaitu hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 kami
rencananya akan membahas soal-soal yang terkait topik penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja
langsung, penentuan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total
biaya manufaktur, penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor manufaktur. Pada pertemuan terakhir yaitu hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020
rencananya kami akan melakukan evaluasi berupa kuis atas materi yang telah diberikan pada
pertemuan sebelumnya. Selain itu kami juga berencana meminta umpan balik dengan
memberikan kuesioner untuk diisi oleh siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan.
Sayangnya rencana kami tidak dapat terealisasi dengan baik karena pada kenyataannya
sebelum kami sempat melakukan pelatihan di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan
terjadi pandemi virus corona (Covid-19). Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19,
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presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
mengakibatkan kami tidak dapat ke lokasi mitra dan memberikan pelatihan secara tatap muka
kepada siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. Sebagai bentuk tanggungjawab
kepada mitra, kami akhirnya memutuskan tetap memberikan pelatihan secara online dengan
cara memberikan materi pelatihan dalam bentuk video kegiatan kepada mitra. Harapan kami
adalah setelah melihat video kegiatan tersebut siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma
Pembangunan dapat memahami topik penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor
perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan
biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total biaya manufaktur,
penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor
manufaktur.
KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma
Pembangunan dapat memahami topik mengenai penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor perdagangan, penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja
langsung, penentuan biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total
biaya manufaktur, penentuan harga pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di
perusahaan sektor manufaktur.
Berdasarkan survey yang dilakukan diperoleh informasi bahwa siswa siswi Lembaga
Beasiswa Dharma Pembangunan belum memahami secara mendalam topik mengenai
penentuan harga pokok penjualan padahal penentuan harga pokok penjualan sangatlah penting
bagi sebuah perusahaan, baik perusahaan sektor perdagangan maupun perusahaan sektor
manufaktur. Situasi pandemi virus corona (Covid-19) mengakibatkan kami tidak dapat datang
ke lokasi mitra untuk memberikan pelatihan secara tatap muka. Sebagai bentuk tanggungjawab
kepada mitra, kami memberikan pelatihan secara online dengan cara memberikan materi
pelatihan dalam bentuk video kegiatan kepada mitra. Harapan kami adalah setelah melihat
video kegiatan tersebut siswa siswi Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dapat
memahami topik penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor perdagangan,
penentuan biaya bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan biaya overhead
pabrik (biaya produksi tidak langsung), penentuan total biaya manufaktur, penentuan harga
pokok produksi, dan penentuan harga pokok penjualan di perusahaan sektor manufaktur.
Berdasarkan hasil pembicaraan dengan kepala sekolah dan siswa siswi Lembaga
Beasiswa Dharma Pembangunan, mereka mengharapkan adanya pelatihan seperti ini dengan
topik yang berbeda tentunya, yang belum mereka peroleh dari sekolah agar bisa menambah
wawasan mereka saat melanjutkan jenjang Pendidikan selanjutnya.
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ABSTRAK
PT Felixindo Rubber Berkarya adalah perusahaan industri keluarga yang baru berkembang, yang terletak di
Bekasi. Perusahaan memproduksi berbagai variasi produk karet untuk berbagai jenis industri. Permasalahan
yang ditemukan saat survei pendahuluan adalah pemilik kurang fokus ke bidang administrasi, karyawan
bagian administrasi yang kurang kompeten, belum digunakannya software akuntansi yang memadai, belum
adanya pemisahan fungsi yang memadai, belum adanya kesadaran dari anggota organisasi akan pentingnya
pengendalian, dan belum adanya fungsi internal audit pada perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa
tujuan sistem pengendalian internal belum tercapai yang terlihat dari masih lemahnya sistem pengendalian
internal perusahaan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan
tidak wajar, serta aset perusahaan menjadi tidak aman. Dengan belum adanya fungsi internal audit dapat
mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan menjadi tidak efisien. Selanjutnya kami mempersiapkan
materi mengenai internal control dan audit internal agar sistem pengendalian internal perusahaan dapat lebih
baik sehingga kelemahan yang ditemukan dapat diminimalisir. Materi tersebut kami berikan sebanyak 4 kali
pertemuan yang diadakan di PT Felixindo Rubber Berkarya. Kegiatan ini diakhiri dengan membuat modul
dan publikasi sebagai luaran, juga menyusun laporan akhir maupun laporan keuangan atas kegiatan yang
telah kami lakukan. Seluruh kegiatan ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.

Kata kunci: PT Felixindo Rubber Berkarya, Internal control, Audit internal
ABSTRACT
PT Felixindo Rubber Berkarya is a newly developing family industrial company, located in Bekasi. The
company produces a wide variety of rubber products for various types of industries. Problems found during
the preliminary survey were the owner's lack of focus on administration, inadequate administrative staff, the
lack of adequate accounting software, the absence of adequate separation of functions, no awareness of
organizational members about the importance of control, and no internal function. audits on the company.
These findings indicate that the objectives of the internal control system have not been achieved, which can
be seen from the weakness of the company's internal control system, which in turn can result in inaccurate
and unreasonable financial statements and insecure company assets. The absence of an internal audit
function can result in inefficient company operations. Next, we prepare the materials regarding internal
control and internal audit so that the company's internal control system can be better, and the weaknesses
found can be minimized. We gave this material 4 times that was held at PT Felixindo Rubber Berkarya. These
activities ended with making modules and publications as outputs, as well as compiling final reports and
financial reports on the activities we had carried out. These activities were carried out from January to June
2020.

Keywords: PT Felixindo Rubber Berkarya, Internal control, Internal audit

1.

PENDAHULUAN
PT Felixindo Rubber Berkarya adalah sebuah perusahaan keluarga yang berdiri sejak
tahun 2000. Pada awal berdiri, perusahaan hanya memiliki workshop yang berlokasi di
daerah Kapuk Raya. Luas workshop saat itu hanya seluas 300 m2. Saat itu perusahaan
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hanya memiliki satu mesin produksi karet yang sangat sederhana. Pada masa awal berdiri
semua karyawan terfokus pada bidang produksi.
Tujuan perusahaan saat itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan order. Order
pertama diterima dari sahabat dekat Bapak Felix yaitu order untuk membuat alas karet
untuk penyanggah kursi sofa. Sejak itu perusahaan hanya menerima pesanan dari industri
furniture untuk membuat karet penyanggah untuk produk furniture seperti alas karet untuk
meja, kursi, dan lemari. Pesanan ini sebagian besar diperoleh dari kerabat dan para kenalan
dari owner perusahaan. Oleh karena mutu produk yang dihasilkan cukup memuaskan para
pelanggan maka mulailah beberapa pabrik lain memesan barang dari perusahaan.
Perusahaan mulai menerima pesanan dari industri lain selain industri furniture.
Seiring dengan berjalannya waktu, pesanan mulai banyak dan produksi yang
semula hanya dilakukan dengan menggunakan satu mesin produksi mulai berkembang.
Perusahaan mulai menambah beberapa mesin baru untuk melayani order yang mulai
berdatangan. Beberapa tahun belakangan ini perusahaan berkembang cukup pesat seiring
dengan perkembangan industri mesin-mesin pabrik dan juga perkembangan industri
otomotif. Perusahaan mulai menerima berbagai macam order untuk berbagai variasi
produk karet yang digunakan untuk berbagai jenis industri. Dengan semakin banyaknya
order yang diterima oleh perusahaan maka perusahaan mulai memperluas tempat
industrinya dan memindahkan lokasi produksinya ke daerah Bekasi.
Saat ini perusahaan memproduksi barang-barang karet untuk keperluan industri,
otomotif, dan rumah tangga seperti karet bellows, karet ebonit, karet expansion joint, karet
fender, karet lining, karet O ring, karet karpet, karet kaki meja, dan karet komponen audio.
Dengan semakin berkembangnya perusahaan, perusahaan mulai merasakan adanya
ketertinggalan dalam bidang administrasi terutama yang berkaitan dengan laporan
keuangan dan internal control perusahaan.
Pengendalian internal, sebagian ada yang menyebut pengendalian intern atau
pengawasan internal, adalah istilah yang diserap dari internal controls. Istilah tersebut
merujuk pada proses di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh
dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya,
dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya.
Tujuan-tujuan entitas dikelompokkan menjadi tiga kategori (COSO, 2013):
1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut COSO (2013) pengendalian internal seharusnya memainkan peran penting
dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan serta melindungi aset organisasi, baik yang
berwujud (misalnya, persediaan, aset tetap, dan kas) maupun yang tidak berwujud
(misalnya reputasi, hak atas kekayaan intelektual, dan merek dagang). Kerangka dan
pedoman implementasi pengendalian internal digagas oleh organisasi yang berbasis di
Amerika Serikat, yaitu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO). Meskipun demikian, kerangka dan pedoman implementasi
pengendalian internal rumusan COSO diadopsi secara luas di berbagai negara, baik di
sektor publik maupun sektor swasta.
Kerangka pengendalian internal COSO (2013) menyatakan 17 prinsip yang
merepresentasikan konsep-konsep fundamental yang terkait dengan tiap-tiap komponen
pengendalian internal. Prinsip-prinsip pengendalian internal dirumuskan langsung dari
komponen pengendalian internal, sehingga entitas akan mencapai pengendalian internal
secara efektif dengan menerapkan semua prinsip. Semua prinsip pengendalian internal
terkait dengan tujuan-tujuan entitas, baik dalam kategori operasi, pelaporan keuangan,
maupun kepatuhan.
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Setelah dilakukan survey ke PT Felixindo Rubber Berkarya, maka dapat diidentifikasi
beberapa masalah yang terkait dengan pelaporan keuangan dan internal control
perusahaan. Masalah yang ditemukan, yaitu: pemilik kurang fokus ke bidang administrasi,
karyawan bagian administrasi yang kurang kompeten, belum digunakannya software
akuntansi yang memadai, belum adanya pemisahan fungsi yang memadai, belum adanya
kesadaran dari anggota organisasi akan pentingnya pengendalian, dan belum adanya fungsi
internal audit pada perusahaan. Semua masalah ini terkait dengan konsep internal control
dan konsep COSO (Committe On Sponsoring Organization, 2013) yang ada.
Fokus pemilik dalam menjalankan perusahaan ini pada bagaimana cara untuk
mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Pemilik kurang memperhatikan
aspek administrasi dan laporan karena pertama latar belakang pemilik bukan administrasi
dan juga menganggap bahwa itu bukan bidangnya dan sudah diserahkan ke bagian
administrasi untuk menanganinya.
Hal ini juga berakibat membuat pandangan karyawan bahwa administrasi tidak penting
dan yang penting adalah bagaimana menghasilkan penjualan yang sebesar mungkin. Sesuai
dengan konsep COSO (2013) dimana salah satu elemen penting COSO adalah lingkungan
pengendalian dan monitoring. Lingkungan pengendalian yang baik akan mengakibatkan
elemen lain dalam COSO menjadi lebih baik sehingga proses monitoring proses operasi
dapat dipantau dengan baik dan tepat.
Jika dilihat dari sejarah berdirinya perusahaan dimana awalnya perusahaan hanya
workshop kecil yang menerima order hanya dari kerabat dekat, hal ini mengakibatkan
proses rekruitmen karyawan administrasi tidak melalui proses rekruitmen yang seharusnya.
Padahal menurut COSO (2013), salah satu prinsipnya adalah organisasi menunjukkan
komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang
kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagian besar karyawan diterima bekerja
hanya karena unsur relasi dan kenalan tanpa memperhatikan faktor kompetensi yang
bersangkutan. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi ditemukan bahwa hampir
sebagian besar karyawan administrasi (akuntansi, finance, budget, dan administrasi) tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dengan pekerjaan mereka. Para karyawan
administrasi ini melakukan pekerjaan secara rutin terus menerus sepanjang tahun tanpa
adanya peningkatan pengetahuan.
Dalam konsep internal control (COSO, 2013) dijelaskan bahwa salah satu syarat atau
elemen tercapainya tujuan internal control yang baik adalah adalah karyawan yang
cakap dan kompeten. Dengan adanya karyawan yang kompeten akan sangat membantu
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seperti diketahui, karyawan adalah aset perusahaan
yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Sebaik apapun
sarana dan prasarana perusahaan, jika tidak ada karyawan yang kompeten maka
kemungkinan besar perusahaan akan gagal dalam mencapai tujuannya. Jadi unsur
karyawan ini merupakan unsur yang fatal bagi perusahaan.
Pada tingkatan konsep atau gagasan, pengendalian internal erat terkait dengan
akuntansi. Satu dari tiga kategori tujuan entitas dalam definisi pengendalian internal adalah
mengenai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil observasi
ditemukan bahwa proses penyusunan laporan keuangan hanya menggunakan program
Excel yang kurang memadai untuk menangani seluruh transaksi keuangan perusahaan. Hal
ini mengakibatkan laporan keuangan selalu terbit terlambat dan efeknya pengambilan
keputusan menjadi tidak tepat dan akurat. Selain keterlambatan laporan keuangan, hasil
ketepatan angka yang ada di dalam laporan keuanganpun menjadi dipertanyakan. Angka di
laporan keuangan menjadi diragukan kebenarannya.
Jaman sekarang dimana semakin banyaknya transaksi dan variasi dari transaksi yang
semakin bervariasi mengakibatkan diperlukannya suatu software untuk mencatat transaksi
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perusahaan yang terjadi. Tidak adanya alat bantu program akuntansi ini mengakibatkan
pekerjaan menjadi sangat lambat dan kemungkinan timbulnya human error semakin besar
dan banyak. Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai, yang cocok
untuk perusahaan akan membuat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat
dan risiko human error menjadi kecil.
Pada perusahaan ini banyak sekali terdapat perangkapan fungsi yang tidak disadari
oleh perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena masih banyaknya karyawan yang masih
memiliki hubungan saudara dengan pemilik sehingga perusahaan menganggap hal ini
bukan merupakan masalah yang serius. Beberapa fungsi yang dirangkap antara lain:
perangkapan fungsi antara fungsi akuntansi dan keuangan, adanya perangkapan fungsi
antara fungsi penjualan dan otorisasi transaksi penjualan, adanya perangkapan fungsi antara
fungsi gudang dan fungsi pencatatan gudang, adanya perangkapan fungsi antara fungsi
keuangan dengan pembelian.
Perangkapan fungsi ini akan mengakibatkan tujuan dasar internal control (Weygandt,
et al., 2015) yaitu: keamanan aset perusahaan, keandalan informasi akuntansi, mendorong
efisensi dan ditaatinya kebijakan dan peraturan yang ada tidak dapat tercapai. Perangkapan
fungsi yang ada dapat melemahkan accounting control perusahaan yaitu: Laporan
keuangan perusahaan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan juga aset perusahaan dapat
hilang. Selain accounting control, hal ini juga akan menyebabkan lemahnya administrative
control yaitu timbul ketidakefisienan dan kebijakan yang telah ada tidak ditaati. Prinsip
internal control tidak memandang siapa orang yang menduduki jabatan tersebut tetapi lebih
ditekankan pada fungsi yang tidak boleh digabungkan tanpa melihat siapa personilnya.
Tidak adanya tone at the top mengakibatkan tidak adanya kesadaran dari para anggota
perusahaan akan pentingnya pengendalian (internal control). Para karyawan menganggap
internal control merupakan suatu hal asing yang akan menyusahkan mereka, yang akan
membuat birokrasi bertambah. Hal ini juga didukung oleh sikap manajemen yang acuh tak
acuh terhadap internal control perusahaan. Hal ini mengakibatkan lemahnya internal
control yang ada di perusahaan dan kembali efek fatalnya adalah tujuan internal control di
atas tidak akan tercapai.
Sesuai dengan konsep COSO (2013), salah satu unsur dasar dalam COSO adalah tone
at the top (lingkungan pengendalian). Dengan adanya tone at the top ini mengakibatkan
semua anggota organisasi akan taat dan tunduk terhadap internal control yang ada karena
pemimpin memberikan contoh dalam semua tindakan dan perbuatannya untuk mentaati
internal control yang ada.
Fungsi internal audit di dalam perusahaan tidak ada dan juga perusahaan belum pernah
melakukan external audit selama ini. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang
dihasilkan selama ini tidak dijamin kewajaran dan keakuratannya. Yang dimaksud disini
bukan berarti semua perusahaan harus ada bagian internal audit tetapi yang dimaksud disini
adalah fungsi internal audit yang harus ada.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Agoes (2012) yaitu: Organisasi, baik perusahaan
maupun pemerintah, biasanya memiliki unit audit internal yang menjadi penopang
terselenggaranya pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada manajer
puncak atau dewan pengawas. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka
kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan
sangat besar. Untuk dapat memastikan apakah tujuan dari sistem pengendalian internal
telah tercapai atau belum maka perusahaan dapat melakukan audit: operasional, ketaatan,
dan atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan audit operasional menurut Agoes dan
Hoesada (2009) adalah untuk mengetahui informasi mengenai:
1. Tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas strategis, kebijakan dan prosedur dalam
pencapaian tujuan Organisasi yang telah ditetapkan, dan
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2. Efektifitas struktur pengendalian internal Manajemen Pelaksana dalam mendorong
peningkatan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas Organisasi.
Berikut disajikan tabel 1 mengenai hubungan antara sistem pengendalian internal
dan audit:
Tabel 1. Hubungan antara sistem pengendalian internal dan audit
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

JENIS DAN RUANG LINGKUP
AUDIT

Alat Manajemen
untuk membangun dan memastikan

untuk menilai

Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi

1

Audit Operasional/Manajemen

Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku

2

Audit Ketaatan/Kepatuhan

Keandalan dari laporan keuangan

3

Audit atas Kewajaran Laporan
Keuangan

Sumber: COSO, 2013 dan Agoes, 2012
Agoes (2012) menyatakan bahwa audit operasional/manajemen adalah suatu
pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi
dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui
apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Hal
yang sama juga dinyatakan oleh Elder dkk (2011) yang mendefinisikan audit internal
sebagai suatu pemeriksaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari
prosedur dan metode operasi organisasi. Jadi, fungsi internal audit adalah semacam fungsi
konsultan yang harus ada dalam perusahaan untuk memperbaiki proses operasi perusahaan
yang kurang baik. Selain itu internal audit juga berfungsi untuk mengawasi proses
pembuatan laporan keuangan sehingga hasil laporan keuangan dapat lebih
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka kami memberikan solusi kepada
perusahaan yaitu berupa pemberian pelatihan mengenai penerapan sistem pengendalian
internal dan audit internal. Kami berharap dengan pelatihan ini maka perusahaan dan
karyawan dapat menyadari pentingnya sistem pengendalian internal dan audit internal
sehingga mereka berkeinginan untuk menerapkannya di perusahaan guna mengatasi
masalah yang selama ini dihadapi.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Untuk mengatasi kelemahan yang kami temukan dalam survei pendahuluan, maka
kami akan memberikan pelatihan mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan
audit internal. Dengan pelatihan ini diharapkan semua pihak di PT Felixindo Rubber
Berkarya dapat memahami bahwa dengan tidak ditaatinya pengendalian internal dapat
menyebabkan tidak akuratnya laporan keuangan yang pada akhirnya dapat membahayakan
kelangsungan hidup perusahaan serta tidak berjalannya fungsi audit internal. Tahapan
pelaksanaan PKM yang kami lakukan adalah menyiapkan materi pelatihan, memberikan
pelatihan, dan mengevaluasi penerapan dari pelatihan yang telah kami berikan.
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Sesuai dengan kesepakatan maka pelatihan dilakukan pada hari Sabtu agar tidak
terlalu mengganggu kegiatan operasi perusahaan. Kami juga meminta kepada perusahaan
agar peserta pelatihan berkomitmen untuk hadir pada setiap pelatihan. Agar pelatihan dapat
berjalan dengan lancar, maka kami menyusun materi dari buku audit, akuntansi dan
kerangka kerja pengendalian internal. Materi tersebut akan kami bagikan kepada para
peserta yang mengikuti pelatihan.
Pelatihan kami lakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 15, 22, dan 29 Februari
serta 7 Maret 2020. Setelah teori mengenai sistem pengendalian internal dan audit internal
telah diberikan, kami juga meminta agar perusahaan dapat langsung menerapkan sistem
pengendalian internal dan membentuk fungsi audit internal sehingga kami dapat melakukan
evaluasi atas sistem pengendalian internal yang baru diterapkan perusahaan. Selama
pelatihan ini kami juga dibantu oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi,
yaitu: Richard Susanto.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hari pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, tanggal 15 Februari
2020 kami datang ke PT Felixindo Rubber Berkarya di Jl. Raya Bekasi No. 2, Cikarang
Barat. Setelah para peserta pelatihan telah berkumpul, maka kami memberikan materi yang
telah disusun sebelumnya. Selanjutnya kami menerangkan mengenai definisi, tujuan dan
prinsip yang digunakan di dalam sistem pengendalian internal. Sepanjang hari tersebut,
para peserta pelatihan sangat antusias dalam mengikuti pelatihan yang terlihat dari
banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan pekerjaan mereka.
Pelatihan kedua dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020, kami menjelaskan
mengenai internal audit yang seharusnya ada di perusahaan. Bagaimana melakukan audit
internal, laporan apa saja yang dihasilkan, dan kegunaan dari laporan audit internal bagi
perusahaan. Pada hari kedua ini, juga banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami terkait
dengan materi audit internal.
Pada tanggal 29 Februari 2020, kami meminta kepada perusahaan dan peserta
pelatihan untuk mencoba menerapkan sistem pengendalian internal dan membentuk fungsi
audit internal, berdasarkan penjelasan yang telah kami berikan selama 2 kali pertemuan
yang sebelumnya. Pada pertemuan ini, kami membantu para karyawan agar dapat
menerapkan sistem pengendalian internal dalam pekerjaan yang akan mereka lakukan
sehari-harinya. Kami juga membantu perusahaan untuk membentuk dan fungsi audit
internal agar kegiatan operasi perusahaan dapat lebih efisien.
Pelatihan yang terakhir kami lakukan pada tanggal 7 Maret 2020 dengan melakukan
evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan perusahaan
sejak pertemuan terakhir sampai dengan tanggal 7 Maret 2020. Hasil evaluasi yang kami
lakukan ternyata menunjukkan bahwa perusahaan sudah tidak lagi melakukan perangkapan
fungsi, sudah memberikan pelatihan kepada karyawan dan mulai menggunakan software
akuntansi. Hal ini menunjukkan pelatihan yang kami berikan memberikan manfaat bagi
perusahaan walaupun baru sebagian saja prinsip dari sistem pengendalian internal yang
diterapkan oleh perusahaan mengingat baru 1 minggu berlalu sejak perusahaan menerapkan
sistem pengendalian internal. Kami menyadari bahwa penerapan sistem pengendalian
internal membutuhkan waktu yang lama agar setiap personel yang ada di perusahaan
memahami pentingnya sistem pengendalian internal.
Selain melakukan evaluasi, kami juga memberikan kuesioner untuk diisi oleh para
peserta pelatihan. Berikut adalah foto kegiatan PKM yang sedang berlangsung di PT
Felixindo Rubber Berkarya:
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Gambar 1 Pelatihan sedang berlangsung
Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi, ditemukan solusi sebagai berikut:
a. Pemilik sudah memperhatikan aspek administrasi dan laporan.
Sesuai dengan konsep COSO (2013) dimana salah satu elemen penting COSO adalah
lingkungan pengendalian dan monitoring. Lingkungan pengendalian yang baik
mengakibatkan elemen lain dalam COSO menjadi lebih baik sehingga proses
monitoring proses operasi dapat dipantau dengan baik dan tepat.
b. Karyawan bagian administrasi lebih kompeten.
Proses rekruitmen karyawan administrasi melalui proses rekruitmen yang seharusnya,
tanpa unsur relasi dan kenalan. Sebagian besar karyawan administrasi (akuntansi,
finance, budget, dan administrasi) diberikan pelatihan rutin sehingga mempunyai
pengetahuan yang cukup terkait dengan pekerjaan mereka. Dalam konsep internal
control (COSO, 2013) dijelaskan bahwa salah satu syarat atau elemen tercapainya
tujuan internal control yang baik adalah adalah karyawan yang cakap dan kompeten.
Dengan adanya karyawan yang kompeten akan sangat membantu perusahaan dalam
mencapai tujuannya. Karyawan adalah aset perusahaan yang sangat berperan dalam
menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Sebaik apapun sarana dan prasarana
perusahaan, jika tidak ada karyawan yang kompeten maka kemungkinan besar
perusahaan akan gagal dalam mencapai tujuannya. Jadi unsur karyawan ini merupakan
unsur yang fatal bagi perusahaan.
c. Menggunakan software akuntansi yang memadai.
Dengan adanya software akuntansi yang memadai mengakibatkan proses penyusunan
laporan keuangan menjadi lebih cepat dan kemungkinan timbulnya human error
menjadi lebih kecil.
d. Adanya pemisahan fungsi yang memadai.
Fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan dipisahkan. Tidak adanya perangkapan
fungsi antara fungsi akuntansi dan keuangan, tidak adanya perangkapan fungsi antara
fungsi penjualan dan otorisasi transaksi penjualan, tidak adanya perangkapan fungsi
antara fungsi gudang dan fungsi pencatatan gudang, tidak adanya perangkapan fungsi
antara fungsi keuangan dengan pembelian. Tidak adanya perangkapan fungsi ini akan
mengakibatkan tujuan dasar internal control (Weygandt, et al., 2015) yaitu: keamanan
aset perusahaan, keandalan informasi akuntansi, mendorong efisensi dan ditaatinya
kebijakan dan peraturan yang ada dapat tercapai. Tidak adanya perangkapan fungsi
dapat meningkatkann accounting control perusahaan yaitu: laporan keuangan
perusahaan dapat dipercaya kebenarannya dan juga aset perusahaan tidak hilang.
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Selain accounting control, hal ini juga akan menyebabkan kuatnya administrative
control yaitu timbul efisiensi dan kebijakan yang telah ada ditaati. Prinsip internal
control tidak memandang siapa orang yang menduduki jabatan tersebut tetapi lebih
ditekankan pada fungsi yang tidak boleh digabungkan tanpa melihat siapa personilnya.
e. Adanya kesadaran dari anggota organisasi akan pentingnya pengendalian.
Adanya tone at the top mengakibatkan adanya kesadaran dari para anggota perusahaan
akan pentingnya pengendalian (internal control). Sesuai dengan konsep COSO (2013),
salah satu unsur dasar dalam COSO adalah tone at the top (lingkungan pengendalian).
Dengan adanya tone at the top ini mengakibatkan semua anggota organisasi akan taat
dan tunduk terhadap internal control yang ada karena pemimpin memberikan contoh
dalam semua tindakan dan perbuatannya untuk mentaati internal control yang ada.
f. Adanya fungsi internal audit pada perusahaan.
Fungsi internal audit di dalam perusahaan diadakan dan juga perusahaan mencoba
melakukan external audit. Fungsi internal audit adalah semacam fungsi konsultan yang
harus ada dalam perusahaan untuk memperbaiki proses operasi perusahaan yang kurang
baik. Selain itu internal audit juga berfungsi untuk mengawasi proses pembuatan
laporan keuangan sehingga hasil laporan keuangan dapat lebih dipertanggungjawabkan.
Hasil yang dicapai adalah para karyawan di PT Felixindo Rubber Berkarya sudah
dapat menerapkan sistem pengendalian internal dan fungsi internal audit di perusahaan
sehingga tujuan pengendalian internal dapat tercapai dimana salah satunya adalah makin
akuratnya laporan keuangan perusahaan dan kegiatan operasi perusahaan dapat lebih
efisien dengan berfungsinya internal audit. Luaran yang dicapai adalah modul dimana
modul ini diharapkan bisa membantu PT Felixindo Rubber Berkarya untuk memahami
manfaat penerapan sistem pengendalian internal dan fungsi internal audit di perusahaan
sehingga dapat meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan berfungsinya internal
audit.
Di akhir pelatihan, kami menyebarkan kuesioner untuk mengetahui bagaimana
kesan para peserta terhadap pelatihan yang telah kami berikan. Hasil kuesioner yang diisi
menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai pelatihan yang kami berikan. Mereka juga
bersedia untuk menerima pelatihan kembali di masa mendatang.
Kegiatan yang dilakukan di PT Felixindo Rubber Berkarya akan dirangkum dalam
bentuk paper, dimana paper tersebut akan diseminarkan dalam Senapenmas atau forum
lainnya. Selain itu juga akan dibuat poster mengenai kegiatan pengabdian kepada
masyarakat untuk disertakan di Research Week yang diadakan oleh Universitas
Tarumanagara.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar PT Felixindo Rubber Berkarya dapat
menerapkan sistem pengendalian internal dan fungsi internal audit di perusahaan sehingga
tujuan pengendalian internal dapat tercapai dimana salah satunya adalah makin akuratnya
laporan keuangan perusahaan dan kegiatan operasi perusahaan dapat lebih efisien dengan
berfungsinya internal audit.
Berdasarkan survei yang dilakukan diperoleh informasi bahwa di PT Felixindo
Rubber Berkarya terdapat beberapa masalah yang terkait dengan pelaporan keuangan dan
internal control perusahaan. Oleh karena itu pelatihan mengenai materi tersebut diberikan
sebanyak tiga kali dan sekali melakukan evaluasi atas penerapan sistem pengendalian
internal dan fungsi internal audit di perusahaan. Di akhir pelatihan kuesioner disebarkan
untuk diisi oleh PT Felixindo Rubber Berkarya untuk mengetahui kesan PT Felixindo
Rubber Berkarya terhadap pelatihan yang telah diberikan. Hasil kuesioner menunjukkan
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bahwa PT Felixindo Rubber Berkarya dapat memahami manfaat penerapan sistem
pengendalian internal dan fungsi internal audit di perusahaan.
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan ke karyawan PT Felixindo Rubber
Berkarya diperoleh informasi bahwa mereka menyadari bahwa pelatihan ini sangat
bermanfaat bagi mereka, dan karenanya menyarankan untuk dilakukan pelatihan mengenai
peranan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
dan internal auditor untuk mendeteksi terjadinya asset misappropriation pada PT Felixindo
Rubber Berkarya.
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ABSTRAK
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu SMA Tri Ratna adalah para siswa/i belum mendapatkan
materi mengenai penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Tim dosen dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, menawarkan solusi dengan memberikan pengetahuan teori
mengenai penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Tujuan dan
target khusus yang hendak dicapai dari pelatihan ini adalah agar siswa/i SMA Tri Ratna dapat memahami
penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Materi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
siswa/i jika kelak mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu materi ini juga
dapat berguna jika mereka bekerja nanti, terutama jika bekerja di bidang yang terkait dengan
akuntansi.Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan kegiatan PKM di SMA Tri Ratna ini. Pertama-tama
tim dosen melakukan survey ke sekolah terlebih dahulu untuk mengetahui materi yang diinginkan oleh
pihak sekolah. Dari survey yang dilakukan tersebut pihak SMA Tri Ratna meminta agar dapat dibahas materi
mengenai laporan keuangan di perusahaan dagang. Selanjutnya tim dosen mempersiapkan materi berupa
teori maupun contoh soal yang akan diberikan kepada para siswa-siswi. Tim dosen memberikan materi
kepada para siswa/i SMA Tri Ratna dalam bentuk video yang dapat dilihat oleh para siswa dikarenakan
terjadinya pandemi covid 19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Terakhir, kegiatan ini diakhiri dengan
membuat artikel, poster serta video sebagai luaran, juga menyusun laporan akhir maupun laporan keuangan
atas kegiatan yang telah dilakukan. Seluruh kegiatan PKM ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan
bulan Juni 2020.
Kata kunci: SMA Tri Ratna, Laporan Keuangan
ABSTRACT
The problem faced by the partner, Tri Ratna High School, is that the students at have not received
material regarding the preparation of financial reports for manufacturing companies. Lecturers from
Tarumanagara University, offer solutions by providing theoretical knowledge regarding the preparation of
income statements, reports of changes in equity and statements of financial position. The specific objectives
and targets to be achieved from this training are so that Tri Ratna High School students can understand the
preparation of financial reports for manufacturing companies. It is hoped that this material will be useful for
students if they continue their education to a higher level. There are several stages in the implementation of
PKM activities at Tri Ratna High School. First of all, we conducted a survey to the school to find out what
material the school wanted. From the survey conducted, Tri Ratna Senior High School asked that material
regarding financial reports in manufacturing companies be discussed. Next, we prepared material in the form
of theory and sample questions to be given to the students. We provide material to Tri Ratna High School
students in the form of videos that can be seen by students due to the Covid 19 pandemic in Indonesia since
March 2020. Finally, this activity ends by making articles, posters and videos as outputs, as well as compiling
reports the end as well as financial reports on the activities that we have carried out. All PKM activities are
carried out from January to June 2020.
Keywords: Tri Ratna High School, Financial Statement
359

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

PENDAHULUAN
Membangun sebuah sekolah yang berkualitas sangat membutuhkan proses
perjuangan berkelanjutan dengan disertai tekad dan komitmen yang kuat dari para
pemerhati pendidikan di Indonesia. Sekolah yang berkualitas harus mampu menjawab
semua tuntutan-tuntutan keberhasilan sebuah sekolah, di antaranya yaitu output/lulusan
yang membanggakan baik akademik maupun karakter kepribadian, mutu layanan
pendidikan yang baik, memiliki guru-guru yang berkompetensi profesional, sarana dan
prasarana yang memadai, ketertiban manajemen sekolah, pengembangan SDM serta selalu
mengembangkan pendidikan yang berorientasi ke depan.
Sekolah Tri Ratna merupakan sekolah yang bercirikan agama Buddha yang
didirikan pada tahun 1982 di daerah Tamansari, Jakarta Barat, tepatnya di jalan Talib I no
35 – 37. Sekolah ini berdiri di tanah seluas 1.317 m2 dengan gedung berlantai empat.
Dalam usianya yang ke-30 telah mengalami tiga kali pembangunan mengikuti
perluasan lahan sekolah. Luas lantai bangunan sekolah l.k.: (1) 4 x 500 m2, (2) 4 x 150 m2,
dan (3) bangunan baru/ekstensi 5 x 160 m2, jumlah seluruhnya 3.400 m2. Luas
halaman/lapangan (1) 160 m2, (2) 132 m2, dan (3) di atap bangunan baru 280 m2.
Jumlah lokal yang tersedia 34 kelas, 6 ruang Laboratorium (komputer, multimedia,
fisika, kimia, biologi, akuntansi), 1 ruang perpustakaan, 1 kantor yayasan, 5 kantor kepala
sekolah, 4 kantor guru, 9 kantor tata-usaha/rumah tangga/OSIS/BP, 1 ruang sudut, 1 ruang
kesehatan (termasuk poliklinik gigi), 1 ruang cetya/serba guna, 1 ruang dapur, 1 kebun
percobaan (Lingkungan Hidup), 1 kolam renang, kantin dan tempat parkir motor.
Saat ini Sekolah Tri Ratna terdiri dari 5 unit sekolah, yaitu TK, SD, SMP, SMA,
dan SMK dengan jumlah murid sesuai kapasitasnya sekitar 725 siswa. Sekolah Tri Ratna
yang memiliki motto “Smart – Good – Mindfulness” ini, sejak tahun 2008 dari TK, SD,
SMP, SMA, dan SMK mendapat status disamakan, sekarang terakreditasi A.
Dalam proses pembelajarannya, Sekolah Tri Ratna menerapkan kurikulum nasional
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Selain itu, Sekolah Tri
Ratna juga memberikan penekanan pada setiap pembelajaran di sekolah dengan Pendidikan
Nilai-Nilai Kemanusiaan (PNK)/ budipekerti dan pendidikan yang membangkitkan
kesadaran (Mindfulness).
Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan merupakan pendidikan yang mengembangkan
sifat-sifat utama dalam diri manusia yang berupa kasih sayang, kebenaran, kebajikan,
kedamaian,
tanpa
kekerasan,
kebijaksanaan
dan
kesadaran.
(http://bkpb.org/sekolah/sekolah-tri-ratna/47). Berikut ini adalah gambar sekolah Tri
Ratna:
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Gambar 1. SMA Tri Ratna
Gambar di atas menunjukkan tampilan gedung SMA Tri Ratna. Selanjutnya,
Gambar 2 berikut ini adalah gambar yang menunjukkan salah satu prestasi yang diraih oleh
para siswa SMA Tri Ratna.

Gambar 2. Prestasi Yang Diraih Oleh Para Siswa SMA Tri Ratna
Berdasarkan hasil survei kunjungan maka diketahui bahwa siswa/i yang ada di
SMA Tri Ratna selama ini belum pernah mendapatkan materi tentang penyusunan laporan
keuangan. Dilihat dari pentingnya materi tersebut maka mereka perlu dibekali pengetahuan
mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang yang nantinya dapat berguna
bagi mereka saat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun pada saat
mereka sudah bekerja di jurusan atau di bidang yang berkaitan dengan akuntansi.
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Terdapat tiga jenis perusahaan yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan
perusahaan manufaktur. Menurut Dewi dkk (2017), kegiatan utama dari perusahaan jasa
adalah menyediakan jasa kepada pengguna. Akuntansi untuk kedua jenis perusahaan ini
pada dasarnya mirip meskipun terdapat perbedaan pada jenis-jenis akun yang disajikan di
dalam laporan keuangan.
Menurut Dewi dan Kristanto (2015), kegiatan utama perusahaan dagang adalah
membeli barang dan kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya
ataupun menambah manfaat dari barang tersebut. Kegiatan utama dari perusahaan
manufaktur adalah membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi bermacam
barang jadi. Oleh sebab itu maka proses akuntansi dari kedua jenis perusahaan tersebut juga
berbeda. Perbedaan ini juga terlihat dalam jenis-jenis akun yang disajikan dalam laporan
keuangan.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) tujuan dari pembuatan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para
pemakai jika tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau
kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
Menurut Weygandt et al (2019), pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua
kelompok yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal antara lain
manajer pemasaran, direktur keuangan dan karyawan. Pengguna eksternal antara lain
kreditor, investor, dan pemerintah (pihak pajak). Menurut Dewi dkk (2017), pihak
investor akan menganalisis laporan keuangan untuk menentukan apakah akan menanamkan
modal atau tidak di perusahaan tersebut. Bagi pihak kreditor laporan keuangan berguna
untuk mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman pada suatu perusahaan,
sedangkan bagi pihak pajak laporan keuangan perusahaan akan diperiksa untuk mengetahui
apakah perusahaan sudah membayar pajak sesuai dengan laba yang diperolehnya.
Laporan keuangan memberikan manfaat bagi para pemakainya jika laporan
keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, dapat
diandalkan serta dapat dibandingkan.
Menurut Dewi dkk (2017), penyusunan laporan keuangan membutuhkan asumsi
sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Asumsi yang
digunakan US-GAAP adalah asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, asumsi
unit keuangan, dan asumsi periode waktu. Asumsi entitas ekonomi artinya aktivitas pemilik
harus dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Asumsi kelangsungan usaha artinya
diasumsikan bahwa perusahaan memiliki umur yang tidak terbatas dan juga diharapkan
kegiatan usahanya akan terus berkelanjutan. Asumsi unit keuangan menyatakan bahwa
suatu transaksi harus dapat dicatat dengan menggunakan mata uang yang stabil yang
berlaku di Negara bersangkutan. Terakhir asumsi periode waktu dinyatakan bahwa laporan
keuangan akan dibagi menjadi periode waktu yaitu bulanan, triwulanan, tengah tahunan
atau tahunan.
IFRS hanya menggunakan 2 asumsi dalam menyajikan laporan keuangan yaitu basis
akrual dan kelangsungan usaha. Basis akrual menyatakan bahwa penghasilan akan dicatat
dalam periode perolehan walaupun kas belum diterima dan beban akan dicatat dalam
periode terjadinya walaupun kas belum dikeluarkan.
Menurut Dewi dkk (2017), laporan keuangan yang pertama kali harus disusun oleh
perusahaan adalah Laporan Laba/ Rugi karena Laporan Laba/ Rugi ini akan menghasilkan
laba atau rugi perusahaan yang selanjutnya akan disajikan di dalam Laporan Perubahan
Ekuitas. Laporan Laba/ Rugi disajikan untuk satu periode waktu tertentu, misal dalam
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periode interim ataupun tahunan. Bentuk Laporan Laba/ Rugi ada dua yaitu single step dan
multiple step.
Apabila Laporan Laba Rugi tidak disusun maka perusahaan tidak dapat menentukan
berapa nilai laba atau rugi yang diperoleh di tahun berjalan sehingga tidak dapat diketahui
bagaimana kinerja perusahaan pada tahun tersebut.
Menurut Dewi dkk (2017), Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menghasilkan saldo
Ekuitas yang selanjutnya akan disajikan di dalam Laporan Posisi Keuangan. Laporan
Perubahan Ekuitas ini juga disajikan untuk satu periode waktu tertentu. Kadang perusahaan
juga dapat menyajikan Laporan Saldo Laba. Perbedaan antara Laporan Perubahan Ekuitas
dengan Laporan Saldo Laba hanyalah tidak adanya kolom Modal Saham dan total Ekuitas
pada Laporan Saldo Laba. Jadi pada umumnya perusahaan hanya menyajikan salah satu
saja dari kedua laporan ini. Tidak perlu untuk menyajikan keduanya.
Apabila Laporan Perubahan Ekuitas tidak disusun akan mengakibatkan perusahaan
tidak dapat mengetahui selama tahun berjalan perubahan apa saja yang mempengaruhi
ekuitas serta berapa saldo akhir dari tiap komponen ekuitas yang akan disajikan di Laporan
Posisi Keuangan.
Menurut Dewi dkk (2017), Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan keuangan
yang menyajikan data keuangan perusahaan per tanggal tertentu. Laporan Posisi Keungan
dapat disusun dengan menggunakan salah satu dari dua bentuk ini yaitu bentuk akun dan
bentuk laporan. Jika yang digunakan adalah bentuk akun maka Laporan Posisi Keuangan
akan dibagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan, dimana sisi kiri menyajikan aset sedangkan
sisi kanan menyajikan liabilitas dan ekuitas. Jika digunakan bentuk laporan maka aset tidak
lancar akan disajikan terlebih dahulu, kemudian aset lancar yang diikuti oleh ekuitas dan
yang terakhir adalah liabilitas. Apabila Laporan Posisi Keuangan tidak disusun maka
perusahaan tidak dapat mengetahui berapa nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada
tanggal tertentu.
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah para siswa/i SMA Tri Ratna belum
mendapatkan materi mengenai penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan
Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Posisi Keuangan.
METODE PELAKSANAAN PKM
Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tim dosen dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, menawarkan solusi berupa
memberikan pengetahuan teori mengenai penyusunan Laporan Laba Rugi, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Posisi Keuangan. Beberapa tahapan metode yang
digunakan adalah dengan menyiapkan materi. Di tahap awal terlebih dahulu teori yang
terkait dengan masing masing laporan yang akan disusun, kemudian memberikan contoh
penyusunan laporan tersebut.
Teori yang diberikan pertama kali adalah mengenai penyusunan Laporan Laba Rugi
karena merupakan laporan yang pertama kali disusun. Selanjutnya, dijelaskan cara
menyusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Posisi Keuangan yang dilengkapi
dengan contohnya.
Tim dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, berharap
dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para siswa/i yang ada di SMA Tri Ratna.
Diharapkan agar ilmu yang telah diperoleh tersebut kelak dapat membantu dalam
lingkungan pekerjaan maupun seandainya ada dari antara siswa/i yang melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi.
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik jika
mitra turut berpartisipasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mitra berpartisipasi dimana guru
akuntansi SMA Tri Ratna memberikan informasi kepada kami para dosen mengenai topik
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pelatihan apa yang diinginkan oleh mereka sehingga tim dosen dapat menyiapkan materi
yang terkait. Selain itu tim dosen juga berkoordinasi dengan kepala sekolah SMA Tri Ratna
dalam menyebarkan video pembekalan materi yang dibuat kepada para siswa/siswi.
Diharapkan dengan partisipasi pihak SMA Tri Ratna, pelatihan yang diberikan dapat
berjalan dengan lancar dan berguna bagi siswa/i SMA Tri Ratna khususnya jurusan IPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai yaitu para siswa yang ada di SMA Tri Ratna dapat mengerti
mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Pengetahuan ini diharapkan
nantinya akan berguna bagi mereka pada saat mereka meneruskan pendidikan di jenjang
yang lebih tinggi atau pada saat mereka bekerja di bidang yang terkait dengan akuntansi.
Laporan keuangan untuk perusahaan dagang yang dibahas pada pembekalan ini
yaitu:
1. Laporan Laba Rugi
Perusahaan ABC
Laporan Laba/ Rugi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20XX
Pendapatan:
Penjualan
Retur dan Potongan Penjualan
Diskon Penjualan
Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Operasi:
Beban Gaji
Beban Sewa
Beban Asuransi
Beban Iklan
Beban Penyusutan
Beban Utilitas
Beban Perlengkapan
Beban Transportasi
Total Beban Operasi
Laba Operasi
Pendapatan Lain-Lain:
Pendapatan Sewa
Keuntungan Pelepasan Aset
Tetap
Total Pendapatan lain-Lain
Beban Lain-Lain:
Beban Bunga
Kerugian Pelepasan Aset Tetap
Total Beban lain-Lain
Laba/Rugi bersih

xxx
(xxx)
(xxx)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
(xxx)

xxx

(xxx)

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
xxx
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2. Laporan Perubahan Ekuitas
Perusahaan ABC
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX
Saldo awal, 1 Januari 20XX
xxx
Laba Bersih
xxx
Prive
(xxx)
Saldo akhir, 31 Desember 20XX
xxx
3.
4.
5.
6.

Laporan Posisi Keuangan
Perusahaan ABC
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20XX
Aset
Aset lancar:
Kas
Piutang Dagang
Perlengkapan
Asuransi dibayar dimuka
Total Aktiva lancer
Aset tetap:
Tanah
Bangunan
Akumulasi
bangunan
Peralatan

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
penyusutan- (xxx)
xxx

Akumulasi penyusutan - (xxx)
peralatan
Total aset tetap
xxx
Total aset

xxx

Kewajiban
Hutang Lancar:
Hutang dagang
Hutang gaji
Hutang bunga
Hutang utilitas
Pendapatan diterima di
muka
Total hutang lancar
Hutang jangka panjang:
Hutang bank
Wesel bayat (jatuh tempo
5 tahun yad)
Total
hutang
jangka
panjang
Total hutang
Ekuitas:
Modal
Total kewajiban
Modal

dan

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Sebelum memberikan pelatihan kami melakukan survey terlebih dahulu pada
tanggal 10 Januari 2020 dengan tujuan untuk mengetahui materi apakah yang nantinya akan
kami berikan para siswa/i di sana. Dari hasil survey kami mendapatkan masukan bahwa
materi atau topik yang mereka inginkan adalah topik mengenai penyusunan laporan
keuangan di perusahaan dagang.
Semula pembekalan akan diberikan kepada para siswa/i SMA Tri Ratna sebanyak
3 kali yaitu tanggal 17, 24 dan 31 Maret 2020. Rencananya pada tanggal 17 dan 24 Maret
tim dosen akan memberikan penjelasan mengenai teori-teori serta contoh soal dan
penyelesaiannya mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, sedangkan pada tanggal
31 Maret akan memberikan kuis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana para
siswa/i Tri Ratna dapat memahami materi yang telah kami berikan.
Sayangnya karena merebaknya pandemi yang diakibatkan oleh virus covid 19 maka
kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan diganti dengan belajar mengajar secara
online di rumah masing-masing. Oleh karena itu kegiatan pelatihan yang semula
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direncanakan akan dilaksanakan di SMA Tri Ratna tidak dapat dilaksanakan, tetapi tim
dosen tetap bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuat. Tim dosen mengganti
pelatihan di sekolah dengan membuat video yang berisi pemaparan mengenai topik yang
telah disepakati yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Video ini berisi
pemaparan mengenai teori-teori serta contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, video
ini akan dibagikan oleh pihak sekolah kepada siswa/i. Harapan dari tim dosen adalah agar
para siswa/i SMA Tri Ratna dapat melihat video tersebut sehingga siswa/i dapat
mempelajari apa yang telah diterangkan dan dapat memahaminya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelatihan ini. Pertama,
pelatihan ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan
di perusahaan dagang kepada para siswa siswi yang ada di SMA Tri Ratna. Kedua,
pelatihan ini mendukung terpenuhinya tridarma pendidikan bagi para dosen pengajar yang
salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan mengenai
penyusunan laporan keuangan di perusahaan dagang dilakukan dengan membuat video
terkait dengan pembekalan materi. Pembuatan video ini disebabkan karena terjadinya
pandemi di Indonesia yang disebabkan oleh covid 19.
Berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak sekolah maka diharapkan agar
pembekalan seperti ini dapat dilaksanakan kembali di lain kesempatan. Saran untuk
pelatihan selanjutnya agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda seperti
penyusunan jurnal-jurnal untuk perusahaan dagang. Diharapkan dapat diberikan
pembekalan kembali dengan topic yang berbeda untuk menambah pengetahuan siswa/i
SMA Tri Ratna.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung
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ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal ke lokasi mitra, tim Pengabdian Kepada Masyarakat
Untar menemukan bahwa CV Jaya Surya Integrasi belum mempunyai Standar Operasional
Prosedur (SOP) secara tertulis. Tim Pengabdian Kepada Masyarkat Untar menilai bahwa
perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang dibuatkan secara tertulis untuk CV Jaya
Surya Integrasi. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Untar mengusulkan untuk membuat
Standar Operasional Prosedur dan CV Jaya Surya Integrasi setuju untuk menerima usul
dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Untuk mendukung
proses penyusunan Standar Operasional dan Prosedur, Tim Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Tarumanagara akan melakukan observasi lanjutan atas kegiatan
operasional di perusahaan khususnya yang terkait dengan Siklus Persediaan dan
Pembelian. Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan di lapangan dan wawancara
dengan pihak-pihak yang terlibat. Adapun observasi akan dilakukan kurang lebih selama
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Keluaran yang diharapkan akan dihasilkan
adalah Modul Standar Operasional dan Prosedur Siklus Persediaan dan Pembelian.
Kata Kunci: SOP, Siklus Persediaan dan Pembelian
1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Setiap perusahaan memiliki proses bisnis yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas
yang dilakukan perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Dalam perusahaan dagang,
proses bisnis perusahaan meliputi aktivitas pembelian barang dagang dan aktivitas
penjualan barang dagang. Sementara, dalam perusahaan manufaktur, proses bisnis
perusahaan meliputi aktivitas pembelian, aktivitas produksi, dan aktivitas penjualan
(Ardana dan Lukman, 2016). Ardana dan Lukman (2016) mengemukakan ada tiga jenis
proses bisnis, yaitu: Proses Manajemen, proses operasi dan proses pendukung.
Proses manajemen meliputi tata kelola korporasi dan manajemen stratejik. Dengan
demikian, proses manajemen akan mencerminkan tata kelola dan gaya manajemen dalam
proses bisnis yang berjalan. Proses operasi menggambarkan inti dari perusahaan, yaitu
meliputi proses pembelian, manufaktur, pemasaran, dan penjualan. Proses pendukung
meliputi proses akuntansi, keuangan, personalia, dan proses pendukung lainnya yang
mendukung proses inti perusahaan.
Dalam setiap proses bisnis terdapat beberapa prosedur transaksi. Prosedur transaksi
merupakan urut-urutan beberapa siklus transaksi yang melibatkan lebih dari satu bagian
atau orang yang berbeda. Siklus transaksi itu sendiri merupakan rangkaian dua atau lebih
peristiwa yang terjadi secara teratur dan berurutan, dan terjadinya peristiwa yang terakhir
akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan (Ardana dan Lukman, 2016).
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Setiap bagian akan mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai
bukti adanya suatu transaksi atau peristiwa dan menjadi dasar pencatatan di buku
perusahaan. Prosedur transaksi yang terjadi di perusahaan akan menggambarkan peran
masing-masing bagian, urut-urutan kegiatan, dan juga menggambarkan alur dokumentasi
dari setiap transaksi yang terjadi (Ardana dan Lukman, 2016).
Untuk memudahkan dalam memahami proses bisnis yang terjadi di perusahaan,
perusahaan pada umumnya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap
prosedur transaksi terjadi.
Beberapa kasus kegagalan bisnis perusahaan terjadi karena tidak adanya tata kelola
perusahaan dan pengendalian internal yang memadai. Lemahnya tata kelola perusahaan
akan mendorong terjadinya manipulasi dan kegagalan bisnis. Manipulasi dapat terjadi
dalam bentuk tindakan korupsi, penyalahgunaan aset perusahaan, dan kecurangan dalam
menyajikan laporan keuangan yang sering dikenal sebagai tiga dimensi manipulasi (fraud
triangle) (Cressey dalam Ardana dan Lukman, 2016). Cressey (dalam Ardana dan Lukman,
2016) mengungkapkan bahwa manipulasi dapat terjadi karena adanya tekanan/dorongan,
adanya peluang untuk melakukan manipulasi, dan adanya rasionalisasi bahwa tindakan
manipulasi tersebut tidak akan diketahui orang lain.
Selain adanya tata kelola perusahaan, operasional perusahaan dapat berjalan dengan
baik apabila didukung adanya pengendalian. Arens, Elder, dan Beasley (2012)
mengungkapkan ada 5 jenis pengendalian dalam perusahaan, yaitu: adanya pemisahan
fungsi yang memadai, memiliki sistem otorisasi yang benar untuk setiap kegiatan, memiliki
sistem dokumentasi dan catatan yang sesuai kegiatan operasional, adanya
pengendalian/kontrol atas fisik catatan dan aset perusahaan, dan adanya sistem pengawasan
untuk menilai kinerja perusahaan.
Pengendalian internal dalam perusahaan menekankan pada membantu manajemen
dalam mengamankan aset perusahaan dan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki sistem
informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Weygandt, Kieso, dan Kimmel (dalam
Ardana dan Lukman, 2016) mengemukakan prinsip-prinsip pengendalian internal, yaitu:
menetapkan tanggung jawab, adanya pemisahan tugas, terdapat prosedur dokumentasi,
adanya kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik, verifikasi internal yang bersifat
independen, dan alat kontrol lainnya.
Pemilik perusahaan dapat melakukan pengendalian internal salah satunya adalah
dengan memiliki standar operasional prosedur yang jelas sehingga kegiatan operasional
berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik. Dalam standar operasional
prosedur akan diuraikan dan digambarkan peran/fungsi masing-masing bagian, otorisasi
untuk setiap kegiatan, dan dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip
pengendalian internal. Dengan memiliki standar operasional prosedur, tindakan manipulasi
pun dapat dicegah karena dalam setiap aktivitas akan terdeteksi secara jelas bagian-bagian
yang terlibat, dokumentasi, dan otorisasi untuk setiap transaksi.
Pengendalian untuk persediaan barang dagang
Khusus untuk pengendalian persediaan perlu dilakukan secara rutin. Persediaan
secara fisik dicatat keluar masuknya oleh staf gudang. Setiap kali terjadi pembelian maka
persediaan barang dagang akan bertambah. Dan sebaliknya apabila terjadi penjualan maka
persediaan barang dagang akan berkurang. Ada dua metode untuk mencatat persediaan
barang dagang yaitu metode perpetual dan metode periodik (Kieso, 2018).
Bagian accounting perlu melakukan pencatatan persediaan untuk mencocokkan
apakah catatan di akuntansi sama dengan yang terdapat di gudang. Pemeriksaan fisik atas
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barang dagangan di gudang perlu dilakukan secara rutin, misalnya sebulan sekali.
Permeriksaan fisik dilakukan oleh bagian akuntansi bersama dengan bagian gudang. Tidak
boleh melakukan pemeriksaan fisik sendirian, perlu lebih dari satu orang untuk menjaga
keakuratan data yang akan disediakan. Apabila barang terdiri dari banyak jenis, maka dapat
dilakukan sampling atas barang setiap hari. Sehingga pada saat pemeriksaan fisik dilakukan
sebulan sekali akan mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Metodologi
Observasi dalam rangka penyusunan standar operasional prosedur CV Jaya Surya
Integrasi akan dilakukan selama enam bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2020
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Observasi awal
Observasi awal dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari pihak mitra. Dari hasil
observasi awal diketahui bahwa CV Jaya Surya Integrasi belum memiliki standar
operasional prosedur untuk proses bisnis di perusahaannya.
2. Observasi langsung di lokasi mitra
Observasi langsung di lokasi mitra dilakukan oleh Tim PKM FE Untar dengan
melakukan wawancara dan menggunakan kuesioner. Observasi juga dilakukan untuk
melihat dokumentasi dan mendapatkan bukti-bukti dokumentasi yang selama ini
digunakan oleh perusahaan. Sehubungan dengan pandemi covid 19 maka observasi
langsung sempat dihentikan dan dilanjutkan secara online dengan menggunakan google
meet dan whatsapp video call atau whatsapp call.
3. Membuat narasi standar operasional prosedur
Berdasarkan hasil temuan dan bukti-bukti selama observasi langsung di lokasi mitra,
Tim PKM FE Untar menyusun narasi standar operasional prosedur untuk siklus
penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Menyusun bagan alir standar operasional prosedur
Tim mahasiswa menyusun bagan alir dengan mengacu pada narasi standar operasional
prosedur siklus penerimaan dan pengeluaran kas yang telah dibuat oleh Tim PKM
Fakultas Ekonomi Untar. Seluruh narasi dan bagan alir yang sudah selesai akan
dijadikan satu menjadi satu modul.
5. Melakukan sosialisasi kepada CV Jaya Surya Integrasi
Modul standar operasional prosedur yang sudah selesai akan diserahkan kepada pihak
mitra CV Jaya Surya Integrasi. Sosialisasi penerapan standar operasional prosedur
siklus penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan dengan berpedoman pada modul
yang telah disusun Tim PKM Fakultas Ekonomi Untar.
3. Hasil dan Pembahasan
Pada awal Maret Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang yang terkena
pandemi covid 19 dan pemerintah daerah DKI Jakarta mengumumkan PSBB tidak lama
sesudah itu. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data PKM dan penyusunan
prosedur dilakukan secara online dengan menggunakan platform yang ada seperti
whatsapps ataupun google meet.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka ada beberapa prosedur yang
berkaitan dengan siklus akuntansi persediaan dan pembelian pada CV Jaya Surya Intergrasi
(JSI), yaitu terdiri dari Prosedur pemesanan barang, Prosedur penerimaan barang, Prosedur
pengeluaran barang, dan Prosedur pencatatan dan pembayaran hutang usaha. Siklus
akuntansi persediaan dan pembelian CV JSI dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

PROSEDUR PEMESANAN BARANG
Gambar 4.2 memperlihatkan bagan arus (flow chart) dari prosedur pemesanan
barang di CV JSI. Prosedur pemesanan barang pada CV JSI dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Pembelian barang dagang dilakukan secara langsung oleh pemilik sesuai dengan
pesanan dari pelanggan. Apabila ada pesanan dari pelanggan, maka pemilik akan
langsung memesan barang kepada supplier.
2. Pembelian dilakukan secara online maupun langsung, tergantung jenis barang
yang diminta.
3. Apabila barang yang dipesan tidak tersedia di supplier yang dituju, CV JSI akan
mencari barang pesanan pelanggan di supplier yang lain.
4. Apabila barang tersedia di supplier, CV JSI akan membuat purchase order (order
pembelian) 3 rangkap, dokumen yang asli (rangkap 1) akan diberikan kepada
supplier, rangkap ke 2 diarsip oleh bagian administrasi, rangkap ke 3 diarsip oleh
bagian penjualan untuk pencocokan barang yang dijual apakah sama dengan barang
yang dibeli.
PROSEDUR PENERIMAAN BARANG
Bagan arus (flow chart) dari prosedur penerimaan barang di CV JSI dapat dilihat
pada
Gambar 4.3. Prosedur penerimaan barang di CV JSI diuraikan sebagai berikut:
2. CV JSI akan menerima barang yang dipesan beserta dokumen faktur penjualan
dari supplier.
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3. Staf admin pembelian akan memeriksa apakah barang yang dipesan sesuai dengan
pesanan atau tidak, kemudian staf admin akan mencocokkan faktur penjualan yang
diterima dari supplier dengan barang yang dikirim.
4. Apabila sesuai maka staf admin akan mencatat pembelian ke dalam buku
pembelian dan sekaligus mencatat hutang usaha ke dalam buku hutang usaha.
5. Apabila tidak sesuai, maka CV JSI akan mengembalikan barang ke supplier dan
meminta supplier mengirimkan barang yang dipesan.
6. Staf admin juga akan mengarsip faktur penjualan yang diterima dari pelanggan
bersama dengan purchase order atas barang yang sama. Hal ini dilakukan untuk
memudahkan pencocokan data di kemudian hari.
7. Staf admin CV Jaya Surya Intergrasi akan menyimpan barang di gudang.
Penyimpanan bersifat sementara karena barang yang dibeli akan langsung dijual
kembali dan dikirimkan kepada pelanggan di hari yang sama. Biasanya jarak waktu
antara barang diterima sampai pengiriman barang ke pelanggan paling lama setengah
hari, sehingga barang dagang tersebut akan langsung dikirimkan kepada pelanggan
yang memesan.
•

Apabila barang yang dipesan diterima sore hari dan tidak memungkinkan untuk
melakukan pengiriman kepada pelanggan di hari yang sama, maka barang akan
disimpan di gudang sampai saat pengiriman dilakukan keesokan harinya.

•

Penyimpanan barang di gudang untuk jangka waktu yang lebih lama akan
dilakukan oleh CV JSI apabila ada pembatalan dari pelanggan. Informasi
pembatalan pesanan akan diterima dari pemilik.

•

Terkadang barang dagang akan langsung dikirimkan supplier kepada pelanggan,
bila hal ini terjadi maka CV JSI akan meminta kurir untuk ke perusahaan pelanggan
dan melakukan serah terima langsung dengan pelanggan.

•

Kurir akan membawa pulang faktur penjualan dari supplier dan memberikan faktur
penjualan kepada pelanggan. Kurir juga yang akan memeriksa apakah barang yang
diterima pelanggan sudah sesuai dengan purchase order dan faktur penjualan dari
supplier.

•

Kurir akan memberikan faktur penjualan dari supplier, purchase order kepada staf
admin untuk diarsip.
Bagan arus (flow chart) untuk prosedur pemesanan barang dan pengiriman kepada
pelanggan secara langsung dari supplier dapat dilihat pada Gambar 4.4.
PROSEDUR PENGELUARAN BARANG
CV JSI memiliki prosedur pengeluaran barang sebagai berikut:
•

Berdasarkan Nota Penjualan, bagian administrasi akan membuat faktur penjualan dan
surat jalan (Lihat prosedur penjualan pada Siklus Penerimaan Kas CV JSI)
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Bagian gudang menyiapkan barang dagang sesuai dengan faktur penjualan dan surat
jalan.
Bagian gudang kemudian mem-packing barang pesanan pelanggan.

Surat jalan, faktur penjualan dan barang dagang diberikan kepada kurir untuk
dikirimkan kepada pelanggan (Lihat prosedur pengiriman barang pada Siklus
Penerimaan Kas CV JSI).

Bagan arus (flow chart) prosedur pengeluaran barang dari CV JSI dapat dilihat
pada
Gambar 4.5.
PROSEDUR PENCATATAN DAN PEMBAYARAN HUTANG USAHA
Prosedur pencatatan dan pembayaran hutang usaha CV JSI sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Purchase Order dan faktur penjualan yang diterima dari supplier maka
staf admin akan mencatat hutang ke dalam buku hutang usaha.
2. Staf admin akan memantau tanggal jatuh tempo hutang dan mengingatkan kepada
pemilik untuk melunasi hutang dengan mengirimkan email kepada pemilik.
3. Pemilik memeriksa email yang diterima dan melakukan pembayaran melalui transfer
bank.
4. Staf admin memeriksa rekening koran dan mencatat pelunasan hutang di buku hutang
usaha.
Bagan arus (flow chart) prosedur pencatatan dan pembayaran hutang usaha CV
JSI
dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Transaksi pembelian dan hutang usaha CV JSI dibukukan dan dicatat dalam Buku
Pembelian dan Buku Hutang Usaha sebagai berikut
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5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Standar Operasional Prosedur yang berhasil dibuat baik dalam bentuk narasi
maupun bagan arus antara lain :
1. Prosedur pemesanan barang
2. Prosedur penerimaan barang
3. Prosedur pemesanan barang dan pengiriman barang kepada pelanggan
4. Prosedur pengeluaran barang
5. Prosedur pembayaran hutang usaha
SARAN
Untuk prosedur yang sudah dibuat sebaiknya disosialisasikan dan direview kembali
oleh pihak mitra sehingga dapat menghasilkan standar operasional yang lebih baik dan
baku.
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Abstrak
Tingginya angka pengangguran merefleksikan rendahnya keunggulan yang dipunyai oleh tenaga kerja
Indonesia, hal ini masih menjadi jurang yang besar dari kebutuhan dunia usaha/industri atau bisa juga
disebabkan kecilnya daya tampung lulusan universitas dan pendidikan menengah. Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26Ayat (3), yaitu “standar kompetensi
lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
sesuai dengan kejuruannya".. Tujuan dari pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Universitas
Tarumanagara untuk SMK Triguna lebih kepada mecoba merubah mindset dari pelajar dan menerapkan
beberapa metoda pembelajaran yang efektif dalam peningkatan cara berpikir dalam pemecahan masalahmasalah bisnis di lapangan. Pelaksanaan pelatihan ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu bagian pengenalan dunia
kewirausahaan, permainan bisnis, pembahasan contoh soal dan pemecahan masalah serta mengasah
kemampuan pembuatan perencanaan bisnis.
Kata Kunci: Kewirausahaan, Pendidikan Kejuruan, Ketrampilan Bisnis, Kreatif dan Inovatif.

Pendahuluan
Pelajar seharusnya mempunyai ketrampilan kejuruan yang menjadikan hal tersebut
sebagai ketrampilan kejuruan yang harus dimiliki dan dikembangkan untuk mendapatkan
hasil berupa barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang baik. Dalam
menumbuhkembangkan keinginan untuk menghasilkan dan membuat prouk atau jasa yang
bernilai tambah melalui kemampuan atupun kompetensi yang dimiliki oleh orang lain yang
mampu dihasilkan. Tulisan dari Thompson (1973), Pendidikan kejuruan sebenarnya adalah
pendidikan ekonomi yang menjadi roda gigi penggerak dari kebutuhan pasar tenaga kerja
dan ini memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan dan kekuatan ekonomi dari
suatu negara.
Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, tercantum bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan kejuruan dinyatakan
dalam pasal 26Ayat (3), yaitu “standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan
menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih
lanjut sesuai dengan kejuruannya". Serta mempelajari Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 17 tahun 2010 pasal 76 ayat 2 membekali peserta didik dengan
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat; meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; menyalurkan bakat dan
kemampuan maupun prestasi; dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup
mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi.
Sementara mempelajari laporan perkembangan sumber daya manusia dari UNDP
tahun 2013 menuliskan bahwa urutan indeks dari keunggulan sumber daya manusia
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(Human Development Index, HDI) Indonesia berada pada peringkat ke-108. Peringkat ini
jauh di bawah Thailand (89), Malaysia (62), Brunei Darussalam (30), Korea Selatan (16),
dan Singapura (12). Pada tahun 2014, posisi Indonesia tetap yaitu pada rangking ke-108
dengan nilai 0,684 dan rangking ini masih berada di bawah Thailand (89), Malaysia (62),
Brunei Darussalam (30), Korea Selatan (15), dan Singapura (9). Tahun 2019 Posisi HDI
untuk negara Indonesia turun ke nomor 111 dibawah negara Thailand peringkat 77,
Korea selatan no 22, Singapore no 9, Malaysia no 61. Disamping itu, gambaran tenaga
kerja di Indonesia saat ini masih diwarnai tingkat pengangguran yang tinggi. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah angka pengangguran nasional pada Agustus 2014
mencapai 7,24 juta orang atau 5,94% dari total angkatan kerja. Angka pengangguran yang
tinggi diakibatkan karena keunggulan yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia masih
dibawah dari kompetensi yang diinginkan oleh dunia usaha/industri atau disebabkan oleh
daya tamping lulusan perguruan tinggi dan Pendidikan menengah yang lebih besar
dibanding kemampuan penyerapaan tenaga kerja yang dimiliki oleh dunia usaha.
Struck (1945) mencatat kesimpulan yang lain dari sekolah kejuruan dan teknologi yaitu
ppengalaman memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan peserta didik dalam
melakukan pekerjaan dan kemampuan berwirausaha di dunia bisnis dan industri. Tujuan
umum dari dunia Pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan
dan ketrampilan kerja tingkat menengah sebagai seorang yang ahli sesuai dengan jenis
kejuruan yang dijalani. Oleh karena itu, proses pembinaan kegiatan belajar mengajar yang
dikembangkan dari perpaduan teori dan praktik keterampilan kejuruan yang mengacu pada
keahlian bidang kewirausahaan tingkat menengah yang dibutuhkan oleh dunia bisnis.
Menjawab dari kebutuhan pembentukan mahasiswa Pendidikan yang menurut
Hansemark (1998) tujuan utama pendidikan kewirausahaan adalah untuk membangun
kemampuan, pengetahuan, dan pembetukan karakter yang penting bagi aktivitas
kewirausahaan sehingga pihak Universitas Tarumanagara membangun kerja sama yang
berkelanjutan untuk membantu Pendidikan kewirausahaan dari SMK Triguna di Jakarta
Selatan. Kesulitan utama menurut Winarno (2015) sulitnya mengubah mindset siswa yang
cenderung ingin menjadi pegawai dan Kekurangan efektifan peran MGMP KWU. Tujuan
dari pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Universitas Tarumanagara untuk SMK
Triguna lebih kepada mecoba merubah mindset dari peserta didik dan memberikan
beberapa metoda pembelajaran yang efektif dalam peningkatan cara berpikir dalam
pemecahan masalah-masalah bisnis di lapangan.
Landasan Teori
Pendidikan kewirausahaaan harusnya dapat memberi bentuk kemampuan wirausaha
dengan mengembankan pendidikan tentang dunia usaha dan menghasilkan beberapa
karakter seperti kemampuan untuk percaya diri, kemampuan menghargai dirinya sendiri
dan efikasi diri (Košir, S., and V. A. Bezenšek. 2009). Pemahaman lama yang kemudian
bergeser dari kemampuan kewirausahaan yang merupakan bakat bawaan, ke pemahaman
baru bahwa kewirausahaan adalah suatu bidang ilmu yang dapat dipelajari. Druker Kuratko
(2003) proses pembelajaran kewirausahaan mampu menghasilkan agen perubahan yang
mumpuni di segala bidang. Tidak semua orang harus menjadi wirausahawan untuk
merasakan keuntungan pendidikan kewirausahaan, tetapi semua orang perlu menjadi lebih
berjiwa wirausaha. Proses pembelajaran kewirausahaan adalah proses pembelajaran yang
mampu menjalankan prinsip-prinsip dan metodologi yang mengarah kepada internalisasi
nilai-nilai kewirausahaan pada pelajar melalui keterpadauan kurikulum yang baik (Kirby,
D.A. 2005).
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Gambar 1. Entrepreneurial in Action-The Entrepreneurial Process (Coulter, 2001)
Menurut Coulter (2001) adalah kemampuan mengekslorasi hal-hal yang berkaitan
dengan kewirausahaan menjadi hal yang dominan dalam proses perkembangan pendidikan
kewirausahaan, karena itu penting sekalimemahami arti dari etika berbisnis dan mampu
menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan mensukseskan dari pendidikan
kewirausahaan. Selanjutnya Coultier juga menjelaskan bahwa kemampuan
mengidentifikasi dari peluang dan mampu bersaing secara unggul, adalah aspek yang
sangat penting dalam entrepreneurship dalam mengejar untuk mendapatkan peluangpeluang bisnis yang baik. Peluang bisnis yang dimaksud adalah kecenderungan eksternal
yang positif atau perubahan- perubahan yang menghasilkan sesuatu yang unik dan
mendatangkan kemampuan berinovasi dan memberikan nilai tambah. Kemampuan untuk
mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang muncul tidaklah cukup. Proses pembelajaran
kewirausahaan haruslah mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing
secara unggul.
Catatan dari Zimmerer (dalam Balitbang, 2010) nilai tambah (added value) dapat
diperoleh dari kegiatan belajar mengajar seperti berikut ini: 1) Mengembangkan teknologi
kekinian; 2) Menemukan teori baru; 3) berinovasi dalam mengolah produk yang sudah ada
menjadi lebih baik dan lebih baru; dan 4) Menghasilkan penemuan pengolahan barang dan
jasa yang berbeda dari sebelumnya dan lebih produktif dalam pengembangan sumber
daya yang efisien (finding different ways of providing more goods and services with fewer
resources). Oleh karena itu seorang wirausaha diharapkan untuk selalu mampu lebih kreatif
dan berinovasi dalam pengembangan strategi tata kelola yang baik dan berorientasi ke masa
depan dalam memberikan analisa kebutuhan pasar dan pelanggan yang mempunyai
keberanian dalam pengambilan resiko dunia usaha.
Penataan pendekatan sistem pembelajaran pada SMK secara bertahap akan mengarah
pada penerapan Curriculum Based Training (Balitbang, 2010) yang memenuhi prinsipprinsip kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang dikembangkan menjadi kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi
pada dasarnya memberi layanan pembelajaran secara individu. Oleh karena itu,
penyelenggaraan SMK akan berhasil efektif dan efisien manakala: 1) Mempersiapkan
bahan pengajaran yang baik kualitasnya; 2) Mengalokasikan waktu belajar yang mampu
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memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menjawab kebutuhan dunia usaha; 3)
Mempersiapkan fasilitas pembelajaran di sekolah sambil mempraktikan kegiatan
kewirausahaan di luar sekolah; 4) Memberikan penilaian reward and appraisal terhadap
peserta didik yang mampu mencapai keberhasilan tertentu dalam pencapaian tertentu dari
dunia usaha.; (Gozali, 2018).
Hasil penelitian Dewi (2013) memperlihatkan bahwa tingkat Pendidikan dan pengaruh
lingkungan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menjalankan kegiatan
kewirausahaan mereka di dunia bisnis. Untuk itulah pelatihan kewirausahaan yang
dilaksanakan oleh pihak Universitas Tarumanagara kepada SMK Triguna berusaha
mempengaruhi mindset ataupun cara berpikir ataupun pandangan dalam peserta didik
bertujuan demi pengembangan masa depan mereka di dunia bisnis.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, model
pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah model
pembelajaran inkuiri (Inquiry based learning), model pembelajaran diskoveri (discovery
learning), dan model pembelajaran berbasis permasalahan (problem based learning).
a. Inquiry Learning
Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang biasanya digunakan dalam
pembelajaran matematika. Meskipun demikian pembelajaran lain pun dapat menggunakan
model tersebut asal dapat menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar dan materi
yang dipelajari.
b. Discovery learning
Discovery learning adalah proses pembelajaran dalam menemukan hal-hal yang berarti
dalam proses pendidikan.
c. Problem based leaning
Problem based learning adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk memperoleh
motivasi buat pelajar dalam mengenal berbagai persoalan sehari-hari di kehidupan nyata
dan mampu memecahkan persoalan tersebut, hal ini diakibatkan dari pembelajaran yang
dilalui oleh peserta didik.
d. Project based learning
Project based learning adalah proses pembelajaran yang ditujukan lebih berfokus
pada pelajar dalam persoalan yang rumit dan memerlukan suatu kegiatan investigasi serta
pemahaman yang baik dari hasil investigasi tersebut. Proses pembelajaran ini juga juga
ditujukan dalam membimbing pelajar melalui kegiatan bersama-sama atau kolektif dalam
pemanfaatan semua bahan kurikulum, dan membuat pelajar mempunyai kesempatan untuk
mengeksplorasi materi pembelajaran dari berbagai teori atau bahan atau materi yang bisa
dipakai dalam proses penerapan di dunia industry dan bisnis sehingga menghasilkan makna
pembelajaran tertentu bagi dirinya,
Methodologi Pelaksanaan
Pelaksanaan pelatihan ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu bagian pengenalan dunia
kewirausahaan, permainan bisnis, pembahasan contoh soal dan pemecahan masalah serta
mengasah kemampuan pembuatan perencanaan bisnis.
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Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan
SMK Triguna merupakan sekolah menengah kejuruan yang mengkhususkan
pendirikan peserta didiknya di bidang bisnis dan manajemen. Berlokasi di daerah Jakarta
Selatan, SMK ini didirikan pada tahun 1956 untuk menjawab tantangan penerapan hasil
pembelajaran kewirausahaan untuk keberhasilan peserta ddidiknya dalam kemandirian
masa depan.
Secara umum, tujuan dari pengembangan sikap dan keterampilan kewirausahaan ini
membentuk tumbuh kembangnya jiwa wirausaha yang kuat dari peserta didik yang
mampu merintis usaha sesuai dengan potensi diri dan kebutuhan dunia bisnis. Sementara
itu, kemampuan mikro yang dituntut adalah kepercayaan diri, mampu menyelesaikan
masalah, mampu membuat keputusan-keputusan tepat dengan landasan nilai yang benar,
berorientasi proses yang baik serta tugas dan hasil tepat, berani mengambil resiko,
mempunyai visi di masa depan yang baik serta mampu berpikir kreatif dan mampu
mengembangkan diri, usaha dengan inovatif dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan sosial,
budaya setempat.
Berdasarkan hasil kebutuhan di lapangan, berikut adalah misi kompetensi yang
seyogyanya menjadi perhatian semua prodi/bidang studi di SMK
a. Penyadaran diri dari peserti didik menjadi insan berbudi pekerti baik, berperilaku
terdidik, terhormat dan mampu secara mandiri mengembangkan bakat serta potensi diri
yang dimilikinya.
b. Menghasilkan keterampilan dan karya serta kemampuan yang dimiliki dari hasil
pembelajaran mata pelajaran kewirauahaan yang membentuk secara produktif keunggulan
bersain di dunia bisnis.
c. Menguasai kebutuhan dan mengetahui situasi serta kondisi dari lingkungan dan dunia
bisnis, sehingga menjadi inspirasi untuk memulai suatu usaha.
d. Menetapkan jenis usaha yang akan dijalankan secara matang sesuai potensi pasar &
lingkungan.
e. Mempunyai keberanian pengambilan resiko yang terukur untuk mengembangkan potensi
diri menerapkan usaha berdasarkan perencanaan yang matang.
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Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di SMK Triguna
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di SMK Triguna berlangsung 2 jam tanggal 30
September 2020. Narasumber dari Universitas Tarumanagara berjumlah 4 orang dan
peserta dari SMK Triguna berjumlah 108 orang. Pembelajaran berlangsung secara daring
dengan topik pembelajaran sebagai berikut : Pengantar kewirausahaan, Game/permainan
Kewirausahaan, Simulasi Bisnis dan Studi kasus bisnis kopi.
Konsep dari methodologi pelaksanaan yang dibuat di awal tidak bisa diterapkan
seluruhnya. Hanya pengantar, permainan, simulasi bisnis dan studi kasus yang bisa
dilaksanakan. Untuk mengasah kemampuan dari para peserta didik tidak bisa dilaksanakan
karena adanya keterbatasan waktu. Masih ada wacara untuk melanjutkan pelatihan di
kemudian hari yang disepakati.

Mesin-mesin kopi yang sudah diciptakan dan dipublikasikan secara internasional dari
Program Studi Teknik Industri Universitas Tarumangara terdiri dari Mesin sangria kopi,
mesin giling kopi, mesin seduh kopi yang sedang direncanakan, Mesin-mesin yang
dihasilkan dari beberapa penelitian Prodi Teknik Industri Universitas Tarumanagara
diharapkan bisa menjadi embrio inkubasi bisnis dari proyek-proyek yang direncanakan
akan dibangun oleh Universitas Tarumanagara selanjutnya.
Mesin-mesin kopi yang sudah diproduksi oleh Prodi Teknik Industri Universitas
Tarumanagara bisa terlihat pada gambar berikut ini :

Daywin, 2020, Ticate 2020

Daywin, Ticate 2020

Daywin, 2020, Ticate 2020
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Kesimpulan dan Saran
Pembelajaran kewirausahaan diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran,
pemahaman kebutuhan dunia bisnis, membangkitkan keinginan dan menumbuhkan
kemampuan sehingga mampu menunjukkan keberhasilan dalam dunia usaha berdasarkan
pengetahuan serta kemampuan yang dibina. Materi pelajaran kewirausahaan tidak hanya
teori saja yang diajarkan kepada siswa, akan tetapi siswa juga di terjunkan ke lapangan dan
lebih baik lagi di tambah materi praktek. Pelaksanaan pelatihan ini dibagi menjadi 4 bagian
yaitu bagian pengenalan dunia kewirausahaan, permainan bisnis, pembahasan contoh soal
dan pemecahan masalah serta mengasah kemampuan pembuatan perencanaan bisnis.
Keahlian untuk membina jejaring dengan alumni atau dengan pelaku-pelaku dunia
usaha juga bukanlah kemampuan yang bisa dipandang sebelah mata. Selain dari pada
kemampuan dari pengenalan potensi diri, pengenalan dunia usaha, kemampuan untuk
memecahkan masalah, kemampuan membuat keputusan, kemampuan kepemimpinan,
kedisiplinan, mampu membuat perencanaan bisnis, kemampuan pengambilan resiko yang
tidak lepas dari sosial budaya yang berlaku di lingkungan setempat.
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ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitutes the activities of communities’ business entities
that have limitations in capital, but also become one of the economic drivers in Indonesia, especially in the
aspect of manpower absorption. The purpose of this engagement to community was to measure the business
growth and competitive advantage position by calculating the level of current business and trend of Key
Performance Indicator (KPI) achievement of “20 Ikan Mas” Batik products in Jakarta. The fundamental of
conducting this activity was because the economic crisis and business competition have been increasing that
drives the MSME of “Batik 20 Ikan Mas” to widen its market share, thus it needs more manpower in
marketing. The more marketing manpower causes “Batik 20 Ikan Mas” MSME needs the KPI to measure its
salesman performance in doing business activities and find the area in which improvement action is needed.
The method used was in form of training to determine the KPI, in which each of the indicators has to be
connected to the goals, strategies, and targets of “Batik 20 Ikan Mas” MSME in achieving certain level of
growth and increasing their competitiveness. Next, the MSME was accompanied and mentored in collecting,
measuring and evaluating the effectiveness of each performance indicators through the data of performance
indicators that have been measured. Therefore, the “Batik 20 Ikan Mas” MSME can measure its business
performance against the target and reveal the areas that need more attention and or improvement.
Keywords: MSME; Key Performance Indicator; performance; competitive advantage

1. INTRODUCTION
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitutes the activities of
communities’ business entities that have limitations in capital, but also become one of
the economic drivers in Indonesia, especially in the aspect of manpower absorption.
MSMEs have some roles in economic as supporters for bigger business units by being
the suppliers of raw material, supporting equipment, as well as service providers.
Based on the Constitution of Republic of Indonesia Number 20 Year 2008, the activities
of MSMEs in Indonesia can be categorized as follows:
1) Micro Business, constitutes an economically productive business owned by
individuals and/or institutions with maximum business capital of Rp 50 million
and total annual sales of Rp 300 million.
2) Small Business, constitutes an economically productive business, which is
independent, managed by individuals or institutions, that neither a subsidiary nor
a branch of a company owned or possessed. The capital possessed by this business
is between Rp 50 million and Rp 500 million (excluding the assets in form of land
and building) with total annual sales between Rp 300 million and Rp 2.5 billion.
3) Medium Business, constitutes an economically productive business, which is
independent, managed by individuals or institutions, that neither a subsidiary nor
a branch of a company owned or possessed. The capital possessed by this business
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is between Rp 500 million and Rp 10 billion (excluding the assets in form of land
and building) with total annual sales between Rp 2.5 billion and Rp 50 billion.
(Sarwono, 2015) categorized the MSMEs according to the number of human resources,
capital, and annual sales generated as follows:
1). Micro Business Unit, constitutes micro business activities with 10 manpower at
maximum, with total capital and annual sales less than USD 100,000.
2). Small Business Unit, constitutes small business activities with 30 manpower at
maximum, with total capital and annual sales less than USD 3 million.
3). Medium Business Unit, constitutes medium business activities with 300 manpower
at maximum, with total capital and annual sales less than USD 15 million.
According to (Suci, Tinggi, & Ekonomi, 2017), the MSMEs can be categorized as
follows :
1). MSMEs in trade (retailer, wholesaler, and etc.)
2). MSMEs in manufacturing (processing raw materials and/or semi-finished
materials, into finished goods).
3). MSMEs in service (education, travel bureau, culinary, and etc.)
4). MSMEs in agriculture (plantation, agriculture, and fishing).
5). MSMEs in extraction (wood cutting and processing, mining).
In simple form, business process in an MSME consists of activities as follows
(Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2014):
1). MSMEs that conduct main process, including the activities of product or service
planning, production process, marketing and selling process, product delivery
process to customers, and customer service.
2). MSMEs that conduct supporting process, including the activities of company legal
management, financial management, human-resource management, and public
relation.

Business success or failure is usually stated as business performance. According to
(Dhamayantie & Fauzan, 2017), performance is the achievement of work-related result
done by a person or a group of people in an organization within a certain period, based
on the scope of authority and responsibility of each personnel in order to achieve
organizational goals, conducted legally by not breaking the law and regulation, as well
as being conform to the moral and ethics.
In measuring the performance of MSMEs accurately, data collection, analysis, and
reporting related to the business result and employees’ achievement in a certain period
are needed. The accuracy in measuring the performance depends on the determination
of relevant indicators in accordance with the strategic mission of business unit.
Performance indicator is a qualitative and quantitative measure describing the level of
target achievement that has been determined previously. According to (Kristiyanti,
2016), performance indicators consist of: An indicator that measures performance result
(result indicator) and an indicator that measures the performance process (performance
indicator). According to (Gunartin, 2017), the main causes of small-scale business
failure are poor financial management, poor accounting, and the lack of management
experience. If a company applies performance management, its financial performance
will be monitored together, thus the business performance can be well-managed and will
drive the business to expand rapidly and achieve success.
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In order to measure the performance accurately, a company needs to set the relevant
performance indicators. Based on (Wang & He, 2012) Key Performance Indicator (KPI)
constitutes a set of main indicator of a performance qualitatively and quantitatively
according to the predetermined target.
“Mitra Batik 20 Ikan Mas” is an MSME categorized in micro-scale that runs in
manufacturing the product of printed-Batik. “Batik 20 Ikan Mas” is a hereditary Batik
business. The sales of printed-Batik nowadays only come from the existing customers.
At present, the printed-Batik products are sold to customers in Bali. In measuring its
performance, “Batik 20 Ikan Mas” MSME only compares its net profit margin
historically. Along with the increasing economic crisis and business competition, the
sales of “Batik 20 Ikan Mas” products tend to decline. This phenomenon drives the
MSME of “Batik 20 Ikan Mas” to expand its market share thus it needs the additional
marketing personnel. The increase in marketing personnel causes this MSME to apply
the Key Performance Indicator (KPI) in order to measure its business performance.
According to (Wang & He, 2012), the execution of business process is managing the
process to unite between goal, system, process, information, and manpower. In the
activity of engagement to community, the team provided a kind of training to the MSME
in the process to define the KPI, evaluate the result or data collected, and to define the
action plan and improvement area which is needed in order to answer the dynamic
structure of business process rapidly, thus the KPI was created to be able to fulfil the
rapidly-changing market demand.
The main goal of this engagement to community was to support the MSME of “Batik
20 Ikan Mas” in determining the Key Performance Indicator (KPI) in order to enhance
its business performance.
The specific goals of this engagement to community is to train and guide the MSME to
build and use the KPIs to measure the achievement of organizational targets and goals that
have been determined previously, which is to increase the sales through market share
expansion.
Below are some pictures showing the production process done by “Batik 20 Ikan Mas”
MSME in Jakarta

Exhibit 1. One of the traditional tools used by “Batik 20 Ikan Mas”
Source: Authors, 2020
In Exhibit 1, we can see a kind of traditional tool that is being used by “Batik 20 Ikan
Mas” to print. After being printed, the Batik will be coated according to the color ordered
by customers.
2. METHODS
In order to build and develop the horizon on MSME regarding the Key Performance
Indicator to enhance its performance, the method applied in conducting this engagement
to community was in form of training and mentoring.
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Exhibit 2. Flowchart on the Stages Applied in Conducting the Engagement to Community
Source: Authors, 2020
Based on Exhibit 2, the flowchart on stages in this engagement to community describes
that this activity was done by providing education to the community. The education was
given related to the determination of Key Performance Indicator in order to measure the
performance of “Batik 20 Ikan Mas” MSME, which was in form of training, along with the
problem limitations as follows:
1). What is the principle in measuring the performance of MSME?
2). What is performance indicator and the KPI in MSME?
3). What is the performance indicator in financial perspective?
4). What is the technical guidance of KPI in MSME?
5). How to determine the KPI in MSME based on the criteria of SMART-C?
6). How to monitor the achievement of KPI?
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After finishing the training session, we supported and guided the “Batik 20 Ikan Mas”
MSME in determining the target, identifying and validating the KPI to be set, as well as
weighting each item in the KPIs. We also assisted them by providing the method to focus
on the KPIs, analyzed the data collected, defined the areas as well as the action plan for
improvements in order to achieve the goals.
3. RESULT AND DISCUSSION
Performance measurement can be done effectively if a company has determined the
relevant performance indicators related to the vision, mission, and strategic planning. In
determining the performance indicators, a company should use the measurements in which
the data can be collected easily, in order to be analyzed and interpreted reasonably.
According to (Wang & He, 2012), KPI is a set of main indicators of a performance
qualitatively and quantitatively according to the predetermined target, with the stages as
follows:
First stage, identifying the indicators of KPI in accordance with the strategic mission
of business unit that has been determined by the management.
Second stage, giving the indicators of KPI a percentage-weight based on the level and effect
on the company’s goal.
Third stage, determining the target of KPI after being approved by the management.
Fourth stage, determining the deadline of measurement and achievement of KPI that has
been determined previously by the management.
Fifth stage, determining how to measure and arrange the performance report in certain
period sustainably.
Data and information regarding the achievement of organization’s KPI can be acquired
from the monthly and annual performance report, financial report, and customer
satisfaction survey. The result of performance achievement is then displayed in form of a
table containing the data on KPI, monitoring frequency, KPI weight, measurement unit
used, target, and achievement of each KPI in certain period. According to Freddy (2016),
the requirements in developing the indicators and targets are as follows:
1) The indicators of KPI should be able to be identified in certain way, easy-tounderstand, and clear.
2) The indicators of KPI should be measurable and objective.
3) The indicators of KPI should be relevant to the condition of business unit.
4) The indicators of KPI should be beneficial in determining the result and help achieve
the company’s goal.
5) The indicators of KPI should be sensitive to the change, easy-to-adapt, and flexible in
the implementation.
6) The indicators of KPI should be able to be calculated and the achievement quality can
be measured.
7) The indicators of KPI should be able to be quantified and data analysis can be done
economically.
In weighting the KPI, the category can be created as follows:
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Table 1. Key Performance Indicator Weight Criteria
Level
Priority
Important
Very
Important
Critical

of Criteria

Weight
Allocation
Important indicator, but not the main value 5 - 10%
driver for organizational operation
Very important indicator, which is the main 10 - 15%
value driver for organizational operation
Very important indicator and critical in > 15%
achieving the operational goals of organization
Source: Arini, 2018

Based on Table 1 regarding the criteria of KPI weight, Arini (2018) weighted the KPI
according to the level of priority, which is the main value driver for organizational
operation. The higher the level of priority with certain criteria is, the higher the weight
allocation of KPI will be.
Next stage is determining the target that will be achieved, in which the performance
indicator has to fulfil the criteria of SMART-C as follows:
• Specific. The indicators of KPI developed to measure the performance must have
specific characteristics, but has to be in accordance with company’s vision, mission,
and strategic planning.
• Measurable. In developing the indicators of KPI, the measurement of business
performance can be quantified by using certain measure.
• Achievable. In developing the indicators of KPI, the measurement of business activity
performance must be based on the reality, of which the result can be proven.
• Relevant. In developing the indicators of KPI, the measurement of business activity
performance must be aligned with the goals and targets of the company that has been
determined by the management.
• Time Bound. In developing the indicators of KPI, the performance measurement must
have time limit for each of the indicators that have been developed.
• Challenging. In developing the indicators of KPI, the target of performance indicators
must be challenging and able to motivate the employees to reach their best
achievement.
Performance monitoring and scoring is done by conducting quantitative scoring based
on numbers, and then comparing between the target and achievement realization at the end
of the period, that can be done monthly, quarterly, or yearly. The determination of
measurement period is done based on the level of criticality of the performance measured
toward organization’s target. The higher the level of criticality is, the more frequent the
monitoring has to be done. Data and information regarding the achievement of KPI can
be acquired from monthly and annual performance report, financial report, customer
satisfaction survey, and employee satisfaction survey.
The stages in conducting this engagement to community consist of:
First stage, contacting the related partner and identifying the problems. In this stage,
the engagement team came over the partner, discussed with the leaders about their business
activity. From the discussion result, the problem faced by the partners could be identified.
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Second stage, conducting preliminary meeting. In this stage, the engagement team
discussed about the training topic that would be provided related to the problem
formulation, required the approval from the partner, and determined the job description of
team members.
Third stage, arranging the training materials. In this stage, the engagement team
arranged the training materials in form of module that eased the trainees to take part in the
training.
Fourth stage, delivering the training materials. In this stage, the team conducted a training
for leaders and employees related to the fields of marketing and production through daring
meeting, discussion, and simulation in determining the KPI indicators related to the
condition faced by “Batik 20 Ikan Mas” MSME.
Fifth stage, conducting the mentoring activity to evaluate the effectiveness of KPI that have
been developed.
Based on the training provided, “Batik 20 Ikan Mas” MSME developed the KPI which
was categorized as follows:
1) Key Performance Indicator for sales force, included: the amount of order, the amount
of customer, profit growth, and payment quality.
2) Key Performance Indicator for marketing and design personnel, included: the making
of new Batik pattern and product variety based on recent trend.
3) Key Performance Indicator for production personnel, included: the cost efficiency in
production and waste reduction.
Based on the goals and problems faced by the partners, the KPI weighting process
could be done as follows:
Table 2. The Weights of Key Performance Indicator of “Batik 20 Ikan Mas” MSME
Key Performance Indicator
The Amount of Order
The Amount of New Customer
Profit Growth
Payment Quality
New Batik Pattern
Product Variety
Production Cost Efficiency
Waste Reduction
Source: Authors, 2020

Weight
25%
15%
10%
5%
10%
10%
20%
5%

Based on Table 2, the weights of KPI of “Batik 20 Ikan Mas” MSME shows that the
first level was the amount of order (25%) and the second level was the amount of new
customer (15%). The determination of such levels was based on the solution of the
problems faced by “Batik 20 Ikan Mas” MSME, by increasing the amount of sales through
market share expansion. Next, if the sales has increased and the products have entered
new markets, the profit growth is expected to happen. Thus, level three in KPI weighting
was profit growth (10%). Level 4 was new Batik pattern (10%), and level 5 was product
variety (10%), as a kind of product innovation by “Batik 20 Ikan Mas” MSME in order to
adapt to the new market. Level 6 was production cost efficiency (20%) and level 7 was
waste reduction (5%).
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After the KPIs have been developed, the next step was determining the targets for each
of the indicators. The target of KPI achievements were provided quantitatively, so that
they could be easily measured and compared.
Table 3. Targets of Each KPI of “Batik 20 Ikan Mas” MSME
KPI
Amount of Order
Amount of New Customer
Profit Growth
Payment Quality
New Batik Pattern
Product Variety
Production Cost Efficiency
Waste Reduction
Source: Authors, 2020

Target
50% Increase
2 New Customers
10%
50% Pay less than 30 Days
5 New Patterns
5 New Product Variety
20%
5%

Deadline
Year-End
Monthly
Year-End
Monthly
Quarterly
Quarterly
Year-End
Year-End

In Table 3, one of the KPIs describes that the amount of order will be evaluated based
on the target that has been determined, which is an increase in order as much as 50% with
measurement deadline in every year-end. The KPI of amount of new customer is
measured by using the target, which is two new / additional customers every month. The
KPI of profit growth is measured by using the target, which is an increase in profit in every
year-end. The indicator of payment quality is measured by its accordance to the target,
which is averagely 50% of customers pay within maximum 30 days in every month. The
KPI of new Batik pattern can be measured by using the target, which is five new patterns
in every quarter. The same phenomenon is also applied in the measurement in product
variety, which is five new product variety are created in every quarter. The KPI of
production cost efficiency is measured by using the target, which is 20% of cost reduction
in every year-end. And the last, the KPI of waste reduction is measured by using the target,
which is 5% in every year-end as the deadline.
After the KPIs have been developed, those indicators were then put into the
management contract and were formalized and signed by the leaders. Such management
contract will be renewed ever year in order to be adaptive to the company’s condition and
development.
The KPIs along with the targets are then measured and reported every month. The
explanation on performance achievement is usually started from the lowest KPI
achievement. In order to complete the KPIs achievement report, some indicators that have
not meet the target are given solutions to be able to achieve the target in the next period.
According to Arini (2018), in order to ease the management in monitoring and marking the
achievement status of each KPI, the Traffic Light System can be applied as follows:
1). Green status is given if the KPI achievement is 100% of the target, or exceeds the target.
2). Yellow status is given if the KPI achievement is 95-100% of the target.
3). Red status is given if the KPI achievement is below 95% of the target.
In monitoring the results of KPI that have been analysed, this team of engagement to
community conducted some mentoring activities to the management / owner of “Batik 20
Ikan Mas” MSME in analysing the data regarding the KPI measurement results, giving
some directions for improvements and suggestions about the next activities that should be
done. If needed, the management / owner of “Batik 20 Ikan Mas” MSME can arrange a
394

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dialog and discussion with the employees in order to establish good communication,
intimacy, and alignment in order to achieve the company’s goals altogether.
4. CONCLUSION AND SUGGESTION
Based on the activities that have been conducted, the conclusions can be made as
follows: the training on performance measurement using KPI was conducted successfully,
in which our partners in “Batik 20 Ikan Mas” can determine and develop the KPI in the
company. The KPI results are used to measure and evaluate the effectiveness from the side
of operation, working plan, and action that can be taken to achieve the organization’s target.
The mentoring activity is needed to be done to evaluate the effectiveness of the KPI results.
Due to obvious target determination, measurement method, and evaluation, the employees
can be motivated to enhance their performance.
As suggestion for this engagement to community activity, a performance-related dialog
is necessary to be established between leaders and employees as a way to identify the
performance-related problems, to seek for solutions, and to make decision related to
problem-solving in order to take corrective actions in the future. Continuous improvement
in Batik business can be done in the next discussion, such as the technique in developing
effective strategies, managing performance and risk, as well as the process of expanding
Batik market through complete market analysis.
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ABSTRACT
Many college students feel they had chosen wrong major. They realize the major did not fit to their interests
and talents. Many factors caused that situation. One of them is parent’s interest. Choosing a certain major
for highschool students has became more complex in Industry 4.0 era. Beside it should fit to their interests
and talents, and parents’s supporting they need to know what jobs will diminished and growing in the future.
Through community service program at Atisa Dipamkara highschool in Tangerang the authors helped their
students to check their interests and talents using Tarumanagara College Interest Inventory (TCII) and
academic/non-academic self concept. The students were asked to check their interests before and after
explanation session about Industry 4.0 and its impact towards jobs or professions in the future then the
authors gave explaination to the students and their parents how to read the scoring results and tips how to
manage the situation when their choices of majors are different. Data analysis from TCII revealed there is
no difference in their choices of major before and after explanation about Industry 4.0. But, there is difference
in their choices towards psychology, medical, and management majors. Those majors have close relation to
the jobs or professions in Industry 4.0 era. Other findings are about 50% of students’ interest towards major
is not firm yet and 17% of students’ interest could not be identified. The authors suggest those findings need
to be followed up by guidance counselor.
Keywords: Industry 4.0, Interest, Academic self concept, Non-academic self concept, Major
ABSTRAK
Banyak mahasiswa merasa telah salah memilih program studi. Mereka menyadari ternyata program studi
yang mereka pilih tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Banyak faktor mahasiswa berkuliah tidak sesuai
dengan minat dan bakatnya, salah satunya karena dorongan orang tua. Persoalan memilih program studi
bertambah kompleks di era Industri 4.0. Selain kesesuaian dengan minat dan bakat serta mendapat dukungan
dari orangtuanya, siswa sekolah menengah umum juga perlu mengetahui dampak Industri 4.0 terhadap
pekerjaan atau profesi ketika nanti mereka lulus sarjana. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
di SMA Atisa Dipamkara, Tangerang penulis membantu siswa menelusuri minat dan bakatnya terhadap
sebuah program studi melalui instrumen pengukuran TCII (Tarumanagara College Interest Inventory) dan
Konsep Diri Akademik/Non-Akademik. Penelusuran minat dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah
pemaparan topik mengenai dampak Industri 4.0 terhadap pekerjaan atau profesi di masa depan. Kemudian
siswa dan orangtuanya secara terpisah diberikan penjelasan cara membaca hasil skoring dan tips
bagaimana menyikapi situasi ketika pilihan program studi di antara mereka berbeda. Hasil analisis TCII
menemukan tidak terdapat perbedaan pemilihan program studi antara sebelum dan sesudah pemaparan topik
Industri 4.0. Namun demikian terdapat indikasi awal adanya perbedaan minat terhadap program studi
psikologi, kedokteran, dan manajemen yang merupakan disiplin ilmu yang banyak terkait dengan profesi dan
pekerjaan di era Industri 4.0. Temuan lain, sekitar 50% siswa belum memiliki minat yang tegas terhadap
pilihan program studinya dan ada 17% siswa yang minatnya belum dapat teridentifikasi. Rekomendasi
penulis temuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh guru BK.
Kata kunci: Industri 4.0, Minat, Konsep Diri Akademik, Konsep Diri Non-Akademik, Program Studi
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PENDAHULUAN
Ketepatan pemilihan program studi yang sesuai dengan minat dan bakat serta sesuai
dengan profesi atau lapangan kerja yang dibutuhkan di era Industri 4.0 bagi siswa sekolah
menengah umum yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan hal
yang penting. Terlebih jika orangtua juga mendukung pilihan mereka karena dukungan
sosial, dalam hal ini orang tua, akan meningkatkan ketekunan belajar siswa terhadap
studinya (Pan, Y. ,2017). Jika kondisi ideal seperti itu tercipta maka siswa ketika
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih serius belajar dan mencapai
prestasi yang optimum. Ketika saatnya berkarya di bidang yang sesuai dengan minat dan
bakat serta ilmu yang dipelajari ia akan bekerja penuh gairah untuk membangun masa
depan yang lebih baik. Minat yang dimiliki siswa pada saat sekolah menengah, dan
dikembangkan/direalisasikan pada saat masa perkuliahan, akan membuat siswa merasa
lebih sejahtera secara psikologis (Fenouillet et al, 2017). Minat adalah hal yang
dipentingkan. Sedangkan bakat atau konsep diri adalah evaluasi/persepsi terhadap
kemampuan dan pencapaian diri pada suatu bidang (akademik/non-akademik). Mengetahui
minat dan bakat dapat dilakukan melalui alat test psikologi Tarumanagara College Interest
Inventory/TCII (Suyasa, 2004) dan (Suyasa dan Dwita, 2019). Sedangkan pengetahuan
terhadap pekerjaan atau profesi yang dibutuhkan di masa depan membutuhkan pemahaman
atas dampak Industri 4.0 yang merupakan turunan dari Revolusi Industri Keempat.
Masalahnya banyak siswa sekolah menengah umum ketika menjadi mahasiswa merasa
telah salah memilih program studi yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Penelitian
yang dilakukan oleh National Center of Education Statistics (2017) yang dirilis U.S.
Department of Education menunjukkan sekitar 30% mahasiswa di Amerika Serikat
mengubah pilihan major mereka pada tahun ketiga mereka kuliah. Kekeliruan pada
pemilihan program studi dapat berakibat fatal bagi diri mahasiswa selama menjalani
pendidikan (Winkel, 2005). Ada tiga problem yang dapat dialami mahasiswa yang memilih
program studi yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu problem psikologis,
problem akademis, dan problem relasional (Susilowati, 2008). Implikasi problem-problem
tersebut tampak pada penolakan secara mental dalam menjalani studinya karena menjalani
sesuatu yang tidak disukai, rendahnya motivasi belajar, rendahnya daya tahan terhadap
tekanan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bai dan Liau (2019), bahwa siswa dengan
program studi yang sesuai dengan minatnya, akan memiliki kepuasan terhadap program
studi yang ditekuninya.Selain kesalahan memilih program studi yang tidak sesuai dengan
minat dan bakatnya, indikasi banyak siswa sekolah menengah umum yang belum
mengetahui dampak Industri 4.0 terhadap pekerjaan/profesi di masa depan tercermin dari
temuan survei terhadap siswa kelas XI di SMA Pusaka Abadi Jakarta Utara dalam
pelaksanaan PKM mandiri pada November 2019, yaitu 83.8% siswa belum pernah
mendengar kata Industri 4.0 (Chandra dan Setyawan, 2019).
Revolusi digital yang berlangsung dengan sangat cepat membawa manusia ke era
Revolusi Industri Keempat. Menurut Klaus Schwab (2016) ada tiga klaster pendorong
Revolusi Industri Keempat. Pertama adalah Physical (kecerdasan buatan), dengan empat
manifestasi physical utama yaitu: kendaraan swatantra; pencetakan tiga dimensi; robot
canggih; dan penemuan material baru yang lebih ringan, lebih kuat, dapat didaur ulang
serta adaptif. Kedua adalah Digital (internet of things, blockchain, on-demand economy).
Biological merupakan klaster pendorong ketiga meliputi: aktifasi urutan genetik atau
pengeditan gen; biologi sintetis/kustomisasi organisme dengan menulis ulang DNA.
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Era Industri 4.0 berdampak sangat luas, termasuk aspek lapangan kerja. Banyak jenis
pekerjaan yang hilang, terutama yang mekanistis repetitif. Tetapi pekerjaan-pekerjaan baru
juga akan muncul. Hasil riset Frey dan Osborne (2013) mengungkapkan bahwa 47% total
tenaga kerja di Amerika Serikat beresiko. Sedangkan analisis McKinsey Global Institute
(2019) memperkirakan pada tahun 2030 ada 23 juta pekerjaan yang akan hilang digantikan
proses otomasi tetapi 27-46 juta pekerjaan baru tercipta dimana 10 juta diantaranya
merupakan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Glassdoor.com (2015)
merilis ranking 25 pekerjaan di masa depan berdasarkan work-life balance hasil survei
persepsi terhadap lebih dari 60.000 responden. Empat belas jenis pekerjaan membutuhkan
penguasaan ilmu komputer sedangkan sebelas jenis sisanya membutuhkan penguasaan
ilmu-ilmu sosial.
Dampak tersebut secara langsung terkait dengan lembaga pendidikan, yang mencetak
tenaga kerja di masa depan, dimulai dari sekolah menengah umum yang sudah
mengelompokkan siswa berdasarkan jurusan, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Ilmu-ilmu Sosial, serta Ilmu Bahasa dan Budaya. Situasi yang diuraikan di atas
memang menjadi perhatian Kepala Sekolah SMA Atisa Dipamkara Tangerang Dedy
Mulyadi, S.Kom., M.Pd. Kepala Sekolah juga tidak yakin apakah siswa dan orangtua siswa
paham mengenai Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan atau profesi di masa
depan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sebagai solusi masalah tersebut tim PKM
dan Mitra sepakat mengadakan kegiatan PKM untuk siswa Kelas XI jurusan IPA dan IPS.
Solusi yang diberikan kepada Mitra adalah tes psikologi penelusuran minat dan bakat untuk
siswa serta seminar dengan topik Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan di masa
depan. Seminar juga diberikan kepada orangtua siswa yang membahas dukungan sosial,
terutama dari orangtua, yang dibutuhkan siswa atas pilihan program studinya. Adapun
tujuan kegiatan adalah agar siswa mengetahui minat dan bakatnya serta mengetahui jenisjenis pekerjaan/profesi yang berkembang di era Industri 4.0. Selain itu juga mengetahui
sejauh mana peran orangtua terhadap pilihan perguruan tinggi dan program studi anaknya.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan PKM di masa pandemi memiliki tantangan dan peluang tersendiri karena
sangat bergantung pada kesiapan Mitra. Tantangannya mulai dari perencanaan, saat
pelaksanaan sampai evaluasi. Dalam hal ini Mitra sangat siap karena mereka sudah
menggunakan Google Meet saat keluar kebijakan kegiatan belajar mengajar harus
dilakukan secara daring. Selain tantangan, kegiatan yang dilakukan secara daring juga
memberikan peluang, yaitu jumlah siswa diperluas dengan ditambahkannya Kelas X dan
calon Kelas X dalam kegiatan ini.
Metode pelaksanaan terbagi menjadi lima tahap seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.
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Tahap 1

• Menyebarkan e-form TCII pertama untuk siswa sebelum seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di
masa depan
• Menyebarkan e-form evaluasi untuk siswa sebelum seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa
depan
• Menyebarkan e-form evaluasi untuk orangtua siswa

Tahap 2

• Memberikan materi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan
• Memberikan e-form evaluasi untuk siswa setelah seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa
depan
• Menyebarkan e-form TCII kedua untuk siswa setelah seminar Industri 4.0 dan dampaknya tehadap pekerjaan/profesi di masa
depan

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

• Menganalisis data

• Memberikan materi hasil penelusuran minat dan bakat serta diskusi family virtue untuk siswa
• Memberikan materi hasil penelusuran minat dan bakat serta diskusi family virtue untuk orangtua siswa

• Mengvaluasi pelaksanaan kegiatan
• Membuat laporan kegiatan

Gambar 1. Tahapan kegiatan
Pada tahap pertama instrumen Tarumanagara College Interest Inventory (TCII) dan
Konsep Diri (Akademik/Non-Akademik) yang digunakan untuk penelusuran minat dan
bakat perlu diubah menjadi e-form. Instrumen TCII diberikan kepada siswa sebanyak dua
kali, yaitu sebelum dan sesudah pemaparan topik Industri 4.0 dan dampaknya terhadap
pekerjaan/profesi di masa depan untuk melihat apakah ada perbedaan minat pada pilihan
program studi siswa. Adapun instruksi yang diberikan adalah sebagai berikut.
“Berikut ini adalah e-inventory yang dapat digunakan oleh siswa/mahasiswa untuk
mengidentifikasi bidang minat dan jurusan pendidikan yang akan ditempuh.
Alat Ukur/Skala ini adalah milik (property) Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara.
Pengisian e-form ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi/kecenderungan Bakat/ Minat siswa.
Jumlah butir pernyataan yang akan direspons dalam alat ukur ini sejumlah 189 butir. Waktu yang
dibutuhkan untuk memberikan respons dalam alat ukur ini sekitar 30-45 menit.

Secara kolektif, dan tetap memperhatikan kerahasiaan data diri Anda, respons Anda akan
menjadi data penelitian Universitas Tarumanagara dalam pengembangan norma alat ukur
Skala Kecenderungan Berperilaku. Jika dianggap ada pertanyaan, terkait pemenuhan
TCII, para peserta dapat menghubungi Tim PkM melalui e-mail korespondensi:
tommys@fpsi.untar.ac.id.”
Kecenderungan minat terhadap suatu program studi diidentifikasi melalui butir-butir
pernyataan. Sebagai contoh, untuk minat terhadap program studi Psikologi “Berminat
mempelajari pengaruh kondisi tubuh terhadap tingkah laku manusia.”, “Berminat
mempelajari kelainan-kelainan kejiwaan/tingkah laku manusia.” dan “Ingin memahami
permasalahan-permasalahan dalam pendidikan anak.” Sedangkan beberapa pernyataan
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yang menggambarkan peminatan terhadap jurusan Teknik Mesin adalah “Berminat
mempelajari gambar/model suatu peralatan/mesin.”, “Senang mempelajari ilmu mekanika
dinamis (rotasi, kecepatan, percepatan benda).” dan “Berminat mempelajari bahan,
kekuatan dan cara kerja mesin.”
Kuesioner evaluasi untuk siswa juga diberikan sebanyak dua kali, yaitu untuk
mengukur perbedaan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah pemaparan topik Industri
4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan. Sedangkan kuesioner untuk
orangtua diberikan satu kali saja untuk mengetahui sejauh mana peranan orangtua siswa
dalam penentuan pilihan perguruan tinggi dan program studi bagi siswa serta perbedaan di
antara keduanya.
Tahap kedua adalah pemaparan topik Industri 4.0 dan dampaknya terhadap
pekerjaan/profesi di masa depan. Mengingat kapasitas Google Meet milik Mitra maksimum
hanya seratus orang maka saat seminar berlangsung siswa dan orangtuanya mengikuti
melalui kanal YouTube resmi milik Mitra secara live streaming sedangkan tim PKM
bersama Kepala Sekolah dan guru-guru berada di ruang Google Meet. Siswa dan orangtua
dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dan disalin oleh guru yang bertugas lalu
disampaikan ke ruang Google Meet saat sesi tanya jawab.
Setelah semua data terkumpul maka tahap ketiga, yaitu analisis data, mulai dikerjakan
oleh tim PKM. Tahap keempat dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berupa pemaparan
hasil penelusuran minat dan bakat kepada siswa. Pada tahap ini tim PKM menjelaskan
bagaimana cara membaca hasil skoring individu yang sehari sebelumnya sudah diberikan
kepada setiap siswa. Selain itu siswa juga diberikan tips bagaimana menyikapi situasi jika
pilihan program studi yang menjadi minatnya berbeda dengan keinginan orangtuanya.
Audiens sesi kedua adalah orangtua siswa. Pada sesi kedua orangtua siswa juga diberikan
penjelasan cara membaca hasil penelusuran minat dan bakat anaknya. Selain itu orangtua
siswa diberikan penjelasan bahwa dukungan orangtua sangat penting bagi anaknya ketika
nanti kuliah. Sesi dengan orangtua ditutup dengan diskusi mengenai family virtue. Jadwal
pelaksanaan PKM dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal pelaksanaan
Tanggal

Waktu

Kegiatan

17 April 2020

-

 Penyebaran e-form TCII pertama untuk siswa
 Penyebaran e-form evaluasi untuk siswa
 Penyebaran e-form untuk orangtua siswa

24 April 2020

09.00-11.00
WIB

 Memberikan materi Industri 4.0 dan
dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa
depan
 Memberikan e-form evaluasi untuk siswa
setelah seminar Industri 4.0 dan dampaknya
terhadap pekerjaan/profesi di masa depan
 Menyebarkan e-form TCII kedua untuk siswa
setelah seminar Industri 4.0 dan dampaknya
tehadap pekerjaan/profesi di masa depan

02 Mei 2020

09.00-10.30
WIB

 Memberikan materi hasil penelusuran minat
dan bakat serta diskusi family virtue untuk
siswa
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10.30-12.00
WIB

 Memberikan materi hasil penelusuran minat
dan bakat serta diskusi family virtue untuk
orangtua siswa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelusuran minat dan bakat (konsep diri akademik/non-akademik)
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 176 siswa (48,3% laki-laki dan
51,7% perempuan). Terdapat tiga tingkatan kelas yang mengikuti kegiatan ini, yaitu
kelas XI (n = 63), kelas X (n = 62), dan Calon kelas X (n = 51). Partisipan kelas XI
dan X terdiri atas dua kelompok jurusan. Kedua jurusan tersebut adalah IPA (n = 61)
dan IPS (n = 64). Gambaran data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Gambaran karakteristik peserta kegiatan penelusuran minat dan bakat
Frekuensi (n)

Persentase
(%)

Laki-laki

85

48.3

Perempuan

91

51.7

XI

63

35.8

X

62

35.2

Calon X

51

29.0

IPA

61

34.7

IPS

64

36.4

Karakteristik
Jenis
Kelamin

Kelas

Jurusan

Berdasarkan hasil analisis pre-test, secara keseluruhan siswa menunjukkan
kecenderungan minat paling tinggi terhadap program studi Psikologi (n = 30). Sedangkan,
program studi Teknik Mesin menjadi jurusan yang paling tidak diminati (n = 0). Profil
peminatan para peserta, sebelum seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap
profesi/pekerjaan di masa depan, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Profil peserta berdasarkan bidang peminatan (sebelum seminar Industri 4.0)
Jurusan

Frekuensi (n)

Persentase
(%)

Akuntansi

8

4.5

Desain Interior

10

5.7

Desain Komunikasi
Visual

6

3.4

Hukum

13

7.4

Ilmu Komunikasi

4

2.3

Kedokteran

19

10.8
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Jurusan

Frekuensi (n)

Persentase
(%)

Manajemen

14

8.0

Psikologi

30

17.0

Sistem Informasi

7

4.0

Teknik Arsitektur

12

6.8

Teknik Elektro

3

1.7

Teknik Industri

1

0.6

Teknik Informatika

8

4.5

Teknik PWK

4

2.3

Teknik Sipil

3

1.7

-

28

15.9

N/A

6

3.4

Setelah seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan,
mengalami sedikit perubahan jumlah respons. Namun demikian, hasil analisis post-test
masih menunjukkan ketiga program studi tersebut sebagai yang paling diminati siswa
dengan rincian Psikologi berjumlah 26 siswa, Kedokteran berjumlah 24 siswa dan
Manajemen berjumlah 21 siswa. Ketiga program studi tersebut memiliki relasi yang cukup
luas terhadap pekerjaan/profesi di era Industri 4.0. Pada tahap post-test, sekitar 50% siswa
masih belum benar-benar mengetahui pilihan minatnya terkait program studi yang akan
dipilih untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan dan sebanyak 30 siswa (17%) yang
minatnya belum dapat teridentifikasi. Profil peminatan para peserta, setelah seminar
Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan dapat dilihat pada
Tabel 4 berikut ini. Sedangkan perbandingan pilihan minat siswa sebelum dan sesudah
seminar Industri 4.0 disajikan pada Gambar 2.
Tabel 4. Profil peserta berdasarkan bidang peminatan (setelah seminar Industri 4.0.)
Jurusan

Frekuensi (n)

Persentase
(%)

Akuntansi

6

3.4

Desain Interior

9

5.1

Desain Komunikasi Visual

10

5.7

Hukum

13

7.4

Ilmu Komunikasi

5

2.8

Kedokteran

24

13.6

Manajemen

21

11.9

Psikologi

26

14.8

Sistem Informasi

12

6.8

Teknik Arsitektur

8

4.5

Teknik Elektro

1

0.6
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Jurusan

Persentase
(%)

Teknik Industri

3

1.7

Teknik Informatika

5

2.8

Teknik Mesin

1

0.6

Teknik Sipil

1

0.6

-

30

17.0

N/A

1

0.6

N/A

-

Teknik Sipil

Teknik PWK

Teknik Mesin

Teknik Informatika

Teknik Industri

Teknik Elektro

Teknik Arsitektur

Sistem Informasi

Psikologi

Manajemen

Kedokteran

Ilmu Komunikasi

Hukum

Desain Komunikasi …

Desain Interior

Pretest
Akuntansi

35
30
25
20
15
10
5
0

Frekuensi (n)

Posttest

Gambar 2. Perbandingan pilihan minat siswa sebelum dan sesudah seminar Industri 4.0

Hasil analisis deskriptif pada pengukuran konsep diri akademik/non-akademik, jenis
self-concept yang paling banyak ditemui menonjol pada partisipan kegiatan PKM adalah
Relasi dengan Orangtua (n = 34). Gambaran konsep diri para peserta dapat dilihat pada
Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5 Gambaran konsep diri akademik/non-akademik peserta seminar Industri 4.0.
Jenis Self-concept

Frekuensi (n)

Persentase (%)

-

5

2.8

Bahasa Asing

18

10.2

Bahasa Indonesia

1

0.6

Biologi

3

1.7

Ekonomi

10

5.7
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Fisika

3

1.7

Geografi

1

0.6

Kimia

1

0.6

Matematika

10

5.7

Moralitas

13

7.4

Olahraga

22

12.5

Penampilan

8

4.5

Relasi dengan OT

34

19.3

Relasi dengan TOS

3

1.7

Relasi dengan TSS

28

15.9

Sejarah

2

1.1

Seni Lukis

6

3.4

Seni Musik

5

2.8

Seni Tari

2

1.1

Seni Teater

1

0.6

176

100

Total

Seminar Industri 4.0 dan dampaknya terhadap profesi/pekerjaan di masa depan
Jumlah respons yang masuk sebanyak 171 siswa (n = 171). Melalui kuesioner yang
diberikan sebelum pemaparan 103 siswa dari 171 siswa (60%) menyatakan belum pernah
mendengar kata Industri 4.0. Adapun mereka yang mengatakan pernah mendengar
pemahamannya juga masih belum tepat. Proporsi siswa yang pernah dan tidak pernah
mendengar istilah Industri 4.0 dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.
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Apakah Anda pernah mendengar istilah Industri 4.0?
(n = 171)

40%

Ya
Tidak

60%

Gambar 3. Proporsi siswa yang pernah dan tidak pernah mendengar Industri 4.0
Terdapat peningkatan pada pemahaman siswa mengenai dampak Industri 4.0 terhadap
profesi/pekerjaan yang akan hilang pada 5-10 tahun mendatang. Sebelum pemaparan 33
dari 171 siswa (TTB = 19,3%) menyatakan sangat paham atau paham, dengan rerata skor
2,47. Setelah pemaparan 88 dari 152 siswa (TTB = 57,9%) menyatakan tingkat
pemahamannya sangat paham atau paham dengan rerata skor 3,65. Perbandingan tingkat
pemahaman siswa sebelum dan sesudah pemaparan dapat dilihat pada Gambar 4a dan 4b.
Bagaimana tingkat pemahaman Anda mengenai dampak Industri 4.0 terhadap
profesi/pekerjaan yang akan hilang pada 5-10 tahun mendatang?
n = 171; TTB = 19,3%
Sangat Paham
Paham
Cukup Paham
Tidak Paham
Sangat Tidak Paham

4

n = 152; TTB = 57,9%

29
38

0

20

55
45

40

Gambar 4a. Sebelum pemaparan

60

Sangat paham
Paham
Cukup paham
Tidak paham
Sangat tidak paham

18
58

5
1
0

20

40

60

70

80

Gambar 4b. Sesudah pemaparan

Demikian pula terjadi peningkatan pada persepsi siswa terhadap pentingnya pemahaman
mengenai dampak Industri 4.0 sebelum menentukan pilihan program studi ketika akan
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebelum pemaparan 88 dari 171 siswa (TTB
= 51,5%) menyatakan sangat penting atau penting, dengan rerata skor = 3,53. Setelah
pemaparan 113 dari 152 siswa (TTB = 74,3%) yang menyatakan sangat penting atau
penting, dengan rerata skor = 3,96. Perbandingan persepsi siswa terhadap pentingnya
pemahaman dampak Industri 4.0 sebelum dan sesudah pemaparan dapat dilihat pada
Gambar 5a dan 5b.
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Seberapa penting pemahaman mengenai dampak industri 4.0 sebelum menentukan
pilihan jurusan/prgram studi ketika akan kuliah nanti?
n = 171; TTB = 51,5%
Sangat Penting
Penting
Cukup Penting
Tidak Penting
Sangat Tidak Penting

n = 152; TTB = 74,3%
40
48

10
14
0

20

40

Sangat penting
Penting
Cukup penting
Tidak penting
Sangat tidak penting

59

60

80

35
2
0
0

Gambar 5a. Sebelum pemaparan

37

78

20 40 60 80 100

Gambar 5b. Sesudah pemaparan

Peranan orangtua terhadap keputusan pilihan perguruan tinggi dan program studi
Hasil analisis kuesioner yang diberikan kepada orangtua siswa mengungkapkan bahwa
peranan orangtua lebih kuat dalam pemilihan perguruan tinggi dibanding penentuan
program studi yang akan dipilih siswa. Untuk pilihan perguruan tinggi, 48 dari 151 respons
menyatakan sangat kuat atau kuat (TTB = 31,8%) dengan rerata skor 3,25. Sedangkan
untuk pilihan program studi, 34 dari 139 respons yang menyatakan peranan mereka sangat
kuat atau kuat (TTB = 24,5%) dengan rerata skor 3,03. Hasil selengkapnya dapat dilihat
pada Gambar 6 di bawah ini.
Seberapa kuat peranan Anda dalam menentukan pilihan perguruan tinggi dan program
studi bagi anak Anda?
Peran Orangtua Terhadap Pilihan Anak
12
13
27
7
7
14
31
17

Aspek

Program Studi

Perguruan Tinggi
0

50

80

Sangat Tidak
Kuat

82

Cukup Kuat

100

Tidak Kuat

Kuat

Gambar 6. Peranan orangtua terhadap keputusan pilihan perguruan tinggi dan program studi

4. KESIMPULAN
Dari Hasil analisis TCII sebelum dan sesudah pemaparan topik Industri 4.0 dan
dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan tidak terdapat perbedaan pemilihan
program studi yang paling diminati yaitu Psikologi, Kedokteran, dan Manajemen. Ketiga
disiplin tersebut merupakan disiplin ilmu yang banyak terkait dengan pekerjaan/profesi di
era Industri 4.0. Temuan lain, pada hasil analisis TCII untuk kedua kalinya, yaitu setelah
pemaparan topik Industri 4.0 dan dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan,
siswa tampak masih belum memiliki minat yang tegas (firm/decisive). Sekitar 50% siswa
masih belum benar-benar mengetahui pilihan minatnya terkait program studi yang akan
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dipilih untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan dan ada 17% siswa yang minatnya
belum dapat teridentifikasi.
Hasil analisis data kuesioner siswa sebelum pemaparan topik Industri 4.0 dan
dampaknya terhadap pekerjaan/profesi di masa depan mengungkapkan bahwa 60%
siswa/siswi mitra sekolah belum pernah mendengar istilah Industri 4.0. Sisanya yang
mengatakan sudah pernah ternyata pemahamannya juga belum tepat. Setelah pemaparan
terjadi peningkatan pemahaman dan persepsi pentingnya pemahaman mengenai dampak
Industri 4.0 terhadap pekerjaan/profesi di masa depan sebelum memutuskan pilihan
program studi saat akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Peranan orangtua
siswa lebih kuat dalam penentuan perguruan tinggi dibanding penentuan program studi
yang akan dipilih anaknya. Dengan demikian kemungkinan besar siswa akan mendapat
dukungan dari orangtuanya ketika telah memilih program studi yang diminatinya.
Tim merekomendasikan temuan-temuan di atas dapat digunakan untuk ditindaklanjuti oleh
Guru BK.
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ABSTRAK

Pajak merupakan primadona dalam penerimaan negara. Olehkarenanya diharapkan peran serta Wajib Pajak
dan Konsultan Pajak serta Petugas Pajak (Fiskus) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.
Tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan komitmen semua pihak. Kepatuhan Wajib Pajak
memiliki peranan penting. Kewajiban pajak tercermin pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal
kepatuhan Wajib Pajak tidak sedikit melibatkan peran serta Konsultan Pajak. Menjadikan wajib pajak sebagai
pembayar pajak yang baik (wajib pajak patuh) bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam hal ini konsultan pajak
dan para staf-mya perlu dibekali pengetahuan yang komprehensif, sehingga mereka dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada para klien. Kualitas pelayanan yang baik, akan mendorong peningkatan jumlah
wajib pajak yang patuh. Semakin besar jumlah wajib pajak patuh maka sejalan dengan itu penerimaan negara
pun akan semakin mencapai targetnya. Persekutuan CTE adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang jasa konsultasi perpajakan yang memiliki karyawan yang berjumlah lima belas orang. Namun latar
belakang pendidikan para stafnya, kurang menunjang kualitas pelayanan kepada klien. Target luaran daripada
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar para staf Persekutuan CTE dapat meningkatkan
pengetahuannya tidak saja di bidang perpajakan namun perlu dibekali pula pengetahuan mengenai
manajemen keuangan dan ekonomi makro, sehingga para staf Persekutuan CTE dapat memberikan layanan
jasa konsultasi perpajakan dengan komprehensif, agar supaya klien-klienya menjadi Wajib Pajak yang patuh.
Kata kunci : Jasa Konsultasi, Perpajakan, Manajemen Keuangan, Penerimaan Negara

State revenue from the tax sector is the prima donna in state revenue. Therefore, it is hoped that the
participation of Taxpayers and Tax Consultants and Tax Officers (Fiscus) in an effort to increase state
revenue. The achievement of state revenue from the tax sector requires the commitment of all parties. One of
the complience with tax obligations is reflected in the reporting of tax returns (SPT). In terms of Taxpayer
compliance, there is no small part of the Tax Consultant's participation. Ensuring that taxpayers are
becoming a good taxpayer is not easy. In that case tax consultant need to be equipped with a comprehensive
knowledge so they can deliver a good service to their clients. Good service quality will encourage an increase
in the number of compliant taxpayers. The greater the number of compliant taxpayers, in line with that state
revenue will increasingly reach its target. The CTE fellowship is a company engaged in tax consulting
services which has a total of fifteen employees. The purpose of this community service activity is to help
employees of the CTE Guild to provide comprehensive tax consulting services, so that taxpayers become
obedient taxpayers. Taxpayers are increasingly aware of the important role of state revenue from the tax
sector, especially to their clients, especially taxpayers who are MSME (Micro, Small and Medium Enterprises)
scale.
Keywords: Tax Consultant, Taxation, Financial Management, State Revenue
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1. PENDAHULUAN
Pajak dan keuangan negara bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya tak terpisahkan.
Karena Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan negara dapat
mencapai targetnya, bila Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Oleh karenanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dirasakan perlu ditingkatkan dan petugas
pajak di Direktorat Jenderal Pajak juga perlu meningkatkan mutu pelayanannya. Diantara
ini ada peran Konsultan pajak.
Konsultan pajak sebagai mitra dari Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya tercapainya
target penerimaan negara, tentunya harus bisa menjadi penegak hukum pajak (Law
Enforcement). Menurut Misbakhun (2018), seorang konsultan pajak perlu dibekali ilmu
pengetahuan yang komprehensif, tidak saja pengetahuan dalam bidang perpajakan, namun
juga pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan (Manajemen Keuangan),
dan kaitan pajak dengan penerimaan negara yang merupakan bagian dari ekonomi makro.
Menjadikan wajib pajak sebagai pembayar pajak yang baik (wajib pajak patuh)
bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam hal ini konsultan pajak perlu dibekali pengetahuan
yang komprehensif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para klien.
Kualitas pelayanan yang baik, akan mendorong peningkatan jumlah wajib pajak patuh.
Semakin besar jumlah wajib pajak patuh maka sejalan dengan itu penerimaan negara pun
akan semakin mencapai targetnya.
Menurut Aji (2017), sistem perpajakan di Indonesia menganut 2 sistem, yaitu:
1. Self Assessment System:
Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan malaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diterapkan pada
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai
Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
2. Official Assessment System
Petugas Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang. Sistem ini diterapkan pada
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Perpajakan merupakan tugas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang
berasal dari iuran masyarakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan
publik dan berkurangnya kesenjangan sosial antar masyarakat (Resmi, 2012). Cara dalam
pencapaian tujuan perpajakan tidak selalu berjalan lancar. Salah satu peyebab yang perlu
diperhatikan adalah kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan semua laporan pemungutan
pajak.
Berdasarkan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak pasal 17 C KUP Jis KMK No
544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak “Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang
memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan
pembayaran pajak”.
Adapun kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut : (Maryani, 2016)
1. Melaporkan pajak tahunan dan pajak masa sesuai tahun takwim.
2. Tidak terjadi gagal bayar/tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
mendapat persetujuan oleh Direktorat Pajak untuk mengangsur pembayaran
pajaknya.
3. Tidak pernah dipidana akibat masalah perpajakan selama 10 tahun terakhir.
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4. Hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap pajak yang
tertangguh tidak lebih dari sepuluh persen penghasilan bruto (PKP).
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kepatuhan wajib pajak adalah
sebagai berikut: (Rahayu, 2017)
1. Pelayanan baik untuk wajib pajak
2. Petunjuk kerja dalam pelaporan pajak yang sederhana dan fleksible
3. Pemeriksaan kesesuaian pelaporan pajak
4. Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas
Menurut Peraturan MenKeu No 111/PMK.03/2014, “konsultan pajak adalah orang
yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan”. Sebagai konsultan pajak harus dapat menyusun,
menganalisa laporan keuangan perusahaan sehingga dapat memberikan bimbingan dan
masukan bagi para usahawan maupun badan agar dapat mengoptimalkan laba tanpa harus
melanggar peratuan perpajakan.
Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kesadaran pelaporan
pajak adalah minimnya sosialisasi konsultan pajak, sehingga tidak memiliki senjata untuk
menyadarkan kliennya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.
Menurut Suandari, dkk (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu publikasi
laporan keuangan adalah variabel profitabilitas, sedangkan variabel ukuran perusahaan,
reputasi auditor, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemahaman konsep anggaran laporan
keuangan sangatlah diperlukan bagi konsultan pajak karena suatu bisnis diawali hitungan
mata uang dan juga diakhiri dengan mata uang.
Laporan keuangan berisikan semua catatan penerimaan dana dan pengeluaran dana
suatu perusahaan. Menurut Gitman (2012), urutan dalam akun-akun laporan keuangan
pun memiliki aturan. Laporan keuangan dibuat (dilaporkan) atas dasar/basis pengakuan
(accrual basis), meliputi : pengakuan penerimaan serta pengakuan beban/biaya.
Terdapat dua jenis beban, yaitu beban kas dan beban non kas. Beban kas, merupakan
beban perusahaan yang harus mengeluarkan uang kas, meskipun belum tentu dikeluarkan
saat ini, Beban non kas, diakui sebagai beban perusahaan, tetapi perusahaan tidak
mengeluarkan uang kas. Kenaikan beban non kas akan mengurangi laba. Laba
berkurang, maka mengurangi pajak dibayar.
Dalam melakukan analisa laporan keuangan, metode yang dipakai adalah analisa rasio.
Menurut Astria (2014) rasio keuangan berguna untuk interpretasi kinerja historikal dan
ekspektasi keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan
perusahaan tersebut pada suatu periode tertentu.
Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah menunjukan kepada perusahaan mengenai
kondisi keuangan dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan rata-rata industri pada saat
tertentu beserta opini manajemen atas operasi perusahaan satu tahun terakhir serta prospek
perusahaan di masa yang akan datang dengan melihat kekuatan dan kelemahan
perusahaan secara finansial guna dapat melakukan perbaikan serta peningkatkan kinerja
perusahaan.
Dalam hal perhitungan rata-rata industri yang dipergunakan sewajarnya merupakan
rata-rata perhitungan seluruh perusahaan yang bergerak di industri yang sama tetapi
412

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

kenyataannya untuk hal tersebut susah untuk diperoleh di Indonesia karena tidak adanya
badan yang melakukan perhitungan secara khusus.
Laporan keuangan mendeskripsikan data keuangan berisi informasi verbal bersifat kualitatif
yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan dan informasi non verbal bersifat kuantitatif,
yaitu income statement, balance sheet, statement of retained earnings, dan statement of cash
flows.
Dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara,
maka tim PKM yang memiliki bekal berbagai disiplin ilmu pengetahuan (perpajakan,
manajemen keuangan dan ekonomi makro) berkolaborasi untuk mensosialisasikan ilmu
pengetahuan yang kami miliki kepada para staf di Persekutuan CTE dalam bentuk
workshop.
Persekutuan CTE merupakan perusahaan yang terletak di daerah Jakarta dan baru
berdiri pada tahun 2012, dengan jumlah karyawan lima belas orang dan tingkat pendidikan
sarjana, dan mayoritas SMA dan SMK. Perusahaan ini mempunyai kendala ketika
menghadapi Wajib Pajak, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk klienkliennya, sehingga klien-kliennya dapat menjadi Wajib Pajak patuh. Hal ini disebabkan
latar belakang Pendidikan dari para staf-stafnya. Persekutuan CTE meminta kami untuk
membina para stafnya agar memiliki ilmu pengetahuan tidak hanya dalam bidang
perpajakan tetapi juga ilmu pengetahuan dalam manajemen keuangan serta ekonomi
makro.
Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan
kontribusi positif bagi para staf dari Konsultan pajak agar dapat memberikan pelayanan
yang prima kepada klient-kliennya untuk menjadikannya Wajib Pajak yang memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Wajib Pajak Patuh).
Konsultan Pajak merupakan pihak yang memberikan pelayanan bantuan kepada Wajib
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan Konsultan Pajak dapat menjadi
mitra yang professional bagi Direktorat Jendral Pajak dan Konsultan Pajak pun memiliki
peran dalam penerimaan negara.
Konsultan Pajak tak jarang berhadapan dengan klien yang belum memiliki kesadaran untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertemu dengan klien yang tidak
mampu membuat manajemen keuangan, karena tidak memiliki pengetahuan akan dampak
kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara. Di samping itu seringkali Wajib pajak
mengalami keterlambatan dalam hal penyetoran pajak. Wajib Pajak memiliki kendala
dalam mengendalikan cash flow keuangannya, sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi.
Menurut Suandari,dkk (2016) menyatakan adanya korelasi positif antara kesadaran
wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa jika wajib pajak
sadar dan tanpa paksaan atas pelaporan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak
meningkat. Penelitian Suandari, dkk(2016) juga membuktikan adanya implikasi antara
kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
Menjadi Wajib Pajak yang patuh juga diperlukan manajemen keuangan yang baik.
Sehingga Wajib Pajak tidak memiliki kendala dalam hal manajemen keuangan. Sosialiasi
pengetahuan masyarakat tentang pajak memiliki implikasi terhadap kesadaran masyarakat
dalam pelaporan pajak yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.
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Dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak
sebagai penerimaan negara dan pentingnya manajemen keuangan maka diharapkan Wajib
Pajak dapat menjadi patuh tanpa memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan.
Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dosen FE Untar
dilakukan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dan edukasi kepada UMKM
dalam bentuk workshop, dengan pembatasan permasalahan :
1. Apa pengertian Pajak
2. Mengapa negara memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan
3. Mengapa harus mejadi Wajib Pajak patuh?
4. Apa akibatnya apabila terlambat atau bahkan tidak menyerahkan SPT dengan baik
dan benar?
5. Bagaimana pengeloalaan keuangan yang baik agar tidak mengalami keterlambatan
dalam hal penyetoran pajak?
2.

METODE PELAKSANAAN
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. Dalam rapat tersebut kami mendapatkan gagasan untuk memberikan pelatihan
mengenai kepatuhan perpajakan pada Persekutuan CTE. Hasil rapat tersebut langsung kami
koordinasikan dengan pihak perusahaan dan gagasan tersebut diterima dengan baik.
Tahap 2 : Membuat proposal
Pada tahap selanjutnya tim segera membuat proposal dan mengajukan dana untuk
pelaksanaan kegiatan PKM.
Tahap 3 : Membuat modul pelatihan
Tahap selanjutnya tim membuat modul pelatihan sesuai dengan materi yang akan
disampaikan dalam pelatihan tersebut.
Tahap 4 : Mempersiapkan pelatihan
Setelah dana yang disetujui DPPM UNTAR dapat diambil, maka kami mengadakan rapat
bersama tim kembali untuk mempersiapkan pelatihan PKM.
Tahap 5 : Pelaksanaan pelatihan
Pelaksanaan pelatihan dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal acara yang ditentukan
dan berjalan dengan baik.
Tahap 6 : Evaluasi dan penyusunan laporan akhir
Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, tim melakukan evaluasi singkat dan segera
menyusun laporan akhir kegiatan.
Materi pelatihan dibagi empat sesi, meliputi :
Sesi 1: Perpajakan secara umum
Dalam sesi ini dibahas mengenai pengertian perpajakan, hak, dan kewajiban pajak.
Sesi 2 : Laporan Keuangan Perusahaan Terkait Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas
Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajin Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang), 1–27.
Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran
Wajin Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada
Kecamatan Selupu Rejang), 1–27.
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Laporan Pajak
Dalam sesi ini dibahas mengenai cara membaca dan menyusun laporan keuangan
perusahaan untuk keperluan perpajakan.
Sesi 3: Analisa Laporan Keuangan Terkait Laporan Pajak
Dalam sesi ini dibahas mengenai analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio
yang menjadi dasar perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan.
Sesi 4: Analisa Makro Ekonomi Terkait Perpajakan di Indonesia
Dalam sesi ini dibahas mengenai hubungan kepatuhan perpajakan dilihat dari sisi makro
ekonomi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya penerimaan negara dan posisi Konsultan Pajak yang berada diantara Wajib
Pajak dan Direktorat Jendral Pajak, maka Konsultan Pajak diharapkan dapat menjadi
penegak hukum dan berperan serta dalam upaya peningkatan Wajib Pajak patuh dan
peningkatan penerimaan negara.
Layanan yang prima dari konsultan pajak diperlukan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Minimnya pengetahuan konsultan pajak dan karyawan yang
bekerja mengenai perpajakan menyebabkan perusahaan sulit untuk mengarahkan kliennya
menjadi Wajib Pajak patuh.
Berdasarkan hal tersebut, maka tim PKM berinisiatif untuk memberikan workshop
dengan tema Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Anggaran Laporan Keuangan
Perusahaan Terkait Penerimaan Negara pada Persekutuan CTE.
Kegiatan dalam workshop ini dikemas dalam bentuk pengenalan dasar pengetahuan
perpajakan secara umum dan disertai dengan simulasi. Pelatihan ini didasarkan pada
semakin majunya aparat perpajakan, terutama dalam penguasaan informasi dan teknologi.
Sebagai Konsultan Pajak, maka Persekutuan CTE haruslah dapat membina kliennya.
Terkait dengan perkembangan infomasi dan teknologi, maka semakin mudah bagi aparat
perpajakan untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh pengusaha, baik berkaitan
transaksi pembelian, penjualan, penghasilan maupun apa saja yang berkaitan dengan
kegiatan usaha. Pengusaha (klien) di dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tentu
saja tidak mau rugi. Pengusaha tidak mau salah membayar, membayar lebih, dan bila
memungkinkan maka akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada ketentuan
perpajakan yang menguntungkan usahanya.
Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan pengusaha sebagai klien
Persekutuan CTE harus memperoleh informasi aktual terhadap aturan yang berlaku dan
dapat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi sehingga perusahaan (klien) tidak merasa
terbebani akibat peraturan perpajakan yang berubah.
Perusahaan (klien) dapat
memberikan informasi atas laporan keuangan perusahaannya dengan baik dan benar,
melaporkan wajib pajaknya, dan membayar pajak sehingga terbentuk wajib pajak patuh.
Berkaitan dengan pembuatan tax planning pada perusahaan klien, maka selain klien harus
mengetahui peraturan yang ada, klien juga harus memahami cara menyusun dan
menganalisa laporan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien.
Tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dimulai sejak
pembentukan jenis perusahaan baik secara perseorangan maupun yang berbentuk badan
usaha (PT). Target capaian dari workshop ini adalah pemilik dan pegawai di semua
bidang pekerjaan, dikarenakan pelatihan ini menambah pengetahuan dan ketrampilan
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dalam kepatuhan pajak serta cara menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan yang
berguna dalam pelaporan perpajakan. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah
dalam peningkatan kewirausahaan dan inovasi bisnis.
Luaran dari kegiatan ini berupa modul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan
Penyusunan Anggaran Laporan Keuangan Perusahaan Terkait Penerimaan Negara
,dimana modul tersebut berisi mengenai teknik pemasaran dan transaksi keuangan secara
digital disertai dengan contoh soal.
Berikut ini adalah tampilan secara visual dari kegiatan PKM yang telah dilakukan :

Gambar 1. Tim PKM bersama pemilik dan peserta pelatihan
Sumber : Penulis, 2020

Gambar 2. Tim PKM memberikan pelatihan
Sumber : Penulis, 2020
4. KESIMPULAN

Pelatihan dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Peserta dalam hal ini para staf
dari Persekutuan CTE sangat antusias dengan kegiatan ini. Peserta dapat memahami
materi pelatihan dengan baik karena selain diberikan materi pelatihan yang sifatnya teori,
juga disertai dengan simulasi analisa laporan keuangan yang berguna untuk pelaporan
perpajakan khususnya dalam mempersiapkan SPT Tahunan. Kesimpulan ini dibuktikan
yaitu adanya permintaan dari perusahaan agar kegiatan ini dapat berlanjut karena berguna
untuk meningkatkan pengetahuan para stafnya.
Implikasi kegiatan PKM ini adalah makin terampilnya peserta pelatihan dalam
pengisian dan pelaporan pajak baik secara manual maupun online, karena mereka telah
mendapat tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan, manajemen keuangan dan ilmu
ekonomi makro. Dalam hal keterlibatan mahasiswa untuk ikut aktif dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat menjadikan pembelajaran dalam dunia praktek bagi
mahasiswa agar siap untuk kerja. Selain peserta pelatihan terampil dalam pengisian dan
pelaporan pajak, mereka juga mampu untuk menyusun dan menganalisa laporan keuangan
perusahaan sehingga dapat memverifikasi kesesuaian laporan keuangan perusahaan (klien)
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terhadap pelaporan pajak. Melalui peningkatan kemampuan tersebut, maka wajib pajak
tidak merasa terbebani dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam pelaporan pajak.
Peningkatan kesadaran wajib pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.
Tim PKM mendapatkan saran sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan dan kunjungan
berikutnya dengan materi pelatihan lanjutan yaitu pengisian, perhitungan, dan pelaporan
SPT badan.
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ABSTRAKSI
Jumlah anak-anak Panti Asuhan Asih Lestari yang tidak menentu karena ada yang lulus SMA kemudian mau
mandiri serta adanya pendatang baru. Kerajinan tangan dibuat kualitasnya cukup baik sehingga sayang jika
tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan kewirausahaan bagi siswa siswi
panti tersebut. Di samping itu mereka perlu dibekali dengan pengetahuan tentang akuntansi agar saat mandiri
dapat mengevaluasi kinerja wirausahanya. Berdasarkan undangan dari pengelola Panti Asuhan Asih Lestari
untuk memberikan pelatihan akuntansi dan kewirausahaan dan dalam rangka memenuhi kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) maka kegiatan pelatihan ini
diselenggarakan. Kegiatan pelatihan dalam PKM ini dilaksanakan di area Panti Asuhan Asih Lestari Jl. Gardu
No.1, Salembaran Jati, Kosambi Barat – Dadap, Tangerang, Banten 15213, Jawa Barat pada hari Sabtu
tanggal 29 Febuari 2020. Dalam pelatihan ini dibagikan Modul Akuntansi dan Kewirausahaan. Saat pelatihan
diharapkan disertai sessi tanya jawab dan diskusi. Target khusus PKM ini adalah mempersiapkan siswa/siswi
Panti Asuhan Asih Lestari untuk dapat hidup mandiri dalam menghadapi era globalisasi
Kata Kunci: Akuntansi, Kewirausahaan, Panti Asuhan Asih Lestari

1.

Pendahuluan
Dalam www.asihlestari.org diungkapkan bahwa misi Panti Asuhan Asih Lestari
adalah: “Mengembangkan anak-anak panti untuk diarahkan dan dipersiapkan sebagai
kader penerus bangsa dengan memberikan bekal keterampilan, daya kreasi, idealisme,
kepribadian dan budi pekerti yang luhur dan sesuai ajaran Kristiani.” Anak-anak panti
asuhan tersebut dibiayai sekolah dan dibekali berbagai pelaithan seperti desain graphis,
computer, akuntansi, dan bahasa Inggris. Latar belakang keluarga yang kelam harus
dihapus dari ingatan anak-anak tersebut agar mereka dapat menyongsong hari depan tanpa
beban, walaupun pada kenyataannya beban itu akan selalu ada di benak atau dalam ingatan
mereka. Cita-cita dan harapan mereka harus tercapai demi masa depan yang lebih baik.
Dalam www.beritasatu.com pembekalan keterampilan siswa-siswi Panti Asuhan Asih
Lestari sering dilaksanakan melalui workshop antara lain Asia Pulp and Paper (APP)
menggelar workshop Kreasi Kokoru seperti diungkap oleh Yuki M Wardana (Head of
Corporate Governance & CSR APP Indonesia) menjadi kegiatan setiap tahun dalam rangka
menyambut Natal dengan berbagi kasih bersama anak-anak panti asuhan sekaligus
mengajarkan berkreasi.
Sudiyono, Lue (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran kewirausahaan sangat
penting untuk menanamkan sikap kemandirian agar tidak tergantung pada orang lain,
namun pembelajaran kewirausahaan sering terkendala dengan sumber daya manusia,
sarana & prasarana, serta pengembangan kurikulumnya. Depsos RI (2004:4) dalam
Sudiyono, Lue (2015) mengemukakan bahwa panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan
sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar,
memberikan pelayanan pengganti orang tua / wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik,
mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan pengembangan
kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita
bangsa dan aktif di bidang pembangunan nasional. Dinas Sosial (2004:8) dalam Sudiyono
418

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Lue (2015) juga mengemukakan bahwa tujuan panti asuhan meliputi: (a) terwujudnya hak
atau kebutuhan anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan
partisipasi, (b) terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar professional, dan (c)
terwujudnya jaringan kerja dan sistem informasi pelayanan kesejahteraan anak secara
berkelanjutan baik horisonal maupun vertikal.
Sudiyono, Lue (2015) menyatakan bahwa pengadosian pembelajaran kewirausahaan
berbasis kepercayaan diri berdasarkan pandangan ahli sebagai berikut: (a) rasa diri mampu,
keyakinan kemampuan untuk mengatur dan mengerjakan tugas dalam berbagai situasi itu
penting karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap aspek motivasi, tingkah laku, dan
afeksi seseorang dalam menjalankan suatu tugas; (b) pengambilan risiko yang tidak dapat
dipisahkan dari karakteristik dan persepsi masing-masing individu; (c) kreatifitas yang
dapat dibedakan sebagai adaptors atau innovators.
Pimpinan Panti Asuhan Asih Lestari ibu Hana Ligia mengungkapkan bahwa
dibutuhkan kegiatan yang dapat mengasah kreatifitas anak-anak pantinya secara
berkesinambungan. Di samping itu pembekalan ilmu akuntansi untuk pembekalan anakanak yang ingin berwirausaha juga untuk persiapan Ujian Negara (UN) juga diperlukan
agar anak-anak dapat mendapat nilai kelulusan UN yang baik. Di latar belakangi hasil
pengabdian masyarakat di atas dan kondisi kebutuhan anak-anak Panti Asuhan Asih
Lestari, kami beberapa dosen FE Untar yang juga ingin melakukan kegiatan pengabidan
masyarakat dalam memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengadakan pelatihan
akuntansi dan kewirausahaan pada siswa-siswi Panti Asuhan Asih Lestari.
Anak-anak SMP dan SMA di Panti Asuhan Asih Lestari selain disekolahkan, mereka
berkarya menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang hasilnya dijual saat ada acara
bazaar di berbagai lokasi dan ada pula yang dipamerkan di lemari-lemari Panti Asuhan
tersebut, sehingga jika ada pengunjung yang berminat membeli baru dijual. Melihat hal
tersebut kami mensinyalir bahwa anak-anak panti yang membuat kerajinan tangan
memiliki jiwa kreatifitas dan dapat memanfaatkan waktu dengan baik, namun belum
berkembang serta masih membutuhkan pembekalan untuk membuka wawasan terutama
terkait dengan jiwa kewirausahaan.
Di samping itu untuk anak-anak panti asuhan Asih Lestari yang ingin mengembangkan
usahanya perlu pengetahuan penyusunan laporan keuangan dan yang sedang menghadapi
Ujian Negara membutuhkan pelatihan untuk persiapan menempuh UN tersebut. Materi
Akuntansi dan Kewirausahaan dibutuhkan selain untuk pembekalan kemandirian anakanak panti juga untuk persiapan UN. Seperti dipaparkan dalam surat permohonan dan surat
pernyataan dari pimpinan panti maka perlu dibuat pelatihan akuntansi dan kewirausahaan
terus menerus dan berkesinambungan. Anak-anak panti asuhan Asih Lestari membutuhkan
pendampingan untuk berbagai bidang ilmu agar siap menghadapi dunia usaha dan Ujian
Negara hingga cita-cita mereka tercapai. Oleh karena itu PKM ini sebaiknya dilakukan
secara berkesinambungan dan dapat dikembangkan ke topik-topik yang kompetensinya
dimiliki oleh dosen-dosen di fakultas lain untuk pengayaan bidang ilmunya.
Isbanah, Yuyun et al (2017) memaparkan bahwa tujuan pelatihan kewirausahaan
adalah untuk meningkatkan minat, motivasi, dan keterampilan berwirausaha kepada anak
panti asuhan agar melatih kemandirian keuangan sejak dini pada anak. Dengan target
menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan anak-anak panti asuhan, diidentifikasi bahwa
ada permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) kurangnya minat dan motivasi anakanak panti asuhan terhadap proses bisnis yang sudah berjalan, (2) keterampilan
kewirausahaan yang dimiliki pihak mitra masih terbatas, (3) belum memiliki perencanaan
bisnis yang spesifik sehingga target dan sasaran usaha belum memiliki arah kepada
pengembangan usaha bisnis yang lebih mapan, dan (4) belum memiliki keahlian dalam
promosi dan pemasaran.
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Sinarasri et al (2014) dalam www.jurnal.unimus.ac.id mengemukakan bahwa
kecakapan hidup berupa ketrampilan kewirausahaan akan membentuk jiwa wirausaha yang
matang yang pada akirnya membawa kemandirian hidup bahkan mampu meringankan
panti asuhan tempat mereka bernaung. Keterbatasan ketrampilan anak-anak panti asuhan
disebabkan karena belum pernah mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak yang
kompeten dalam bidang kewirausahaan. Sinarasri & Hanum (2012) juga mengemukakan
hasil penelitiannya bahwa faktor mata kuliah kewirausahaan, pengetahuan dan pelatihan
serta pengalaman bekerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kewirausahaan
mahasiswa, sedangkan latar belakang pendidikan dan pendidikan kewirausahaan keluarga
tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. Dari hasil
penelitiannya disarankan agar institusi pendidikan lebih banyak memberikan materi
mengenai kewirausahaan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha.
Prasetyo (2011) mengemukakan bahwa selama tahun 2005-2012 data dari Kementrian
Koperasi dan UKM menunjukkan hanya 10 % UMKM yang memiliki sistem pembukuan,
sisanya tanpa pembukuan sehingga pengelolaan dana menjadi tidak jelas dan tidak
transparan. Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu dibekali pemahaman manfaat
penyusunan laporan keuangan atas hasil aktivitas usahanya. Mudrajad Kuncoro (2008)
dalam Warsono, dkk (2010:7) mengemukakan tantangan UMKM di Indonesia yaitu : (a)
tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi, karena
sebagian besar UKM perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola
perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya; (b)
kurangnya akses UKM (industri kecil) terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga
hanya mengandalkan pada pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber
lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan renternir; (c) Kekurang-jelasan
status hukum sebagian besar UKM, karena Mayoritas UKM merupakan perusahaan
perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta
notaris, dan hanya 1,7% yang sudah mempunyai badan hukum seperti misalnya PT / NV,
CV, firma, atau koperasi. Mudrajad Kuncoro (2008) dalam Warsono, dkk (2010:7) juga
mengemukakan bahwa sebenarnya UKM sangat membutuhkan dorongan dan masukan
serta partisipasi dari para akademisi untuk mengajarkan bagaimana pentingnya penyusunan
laporan keuangan pada UKM.
Krisanti (2012) mengemukakan hasil risetnya bahwa pengetahuan akuntansi dan jiwa
kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi
akuntansi dalam pembuatan keputusan investasi. Para wirausaha yang selalu ingin
mengembangkan usahanya membutuhkan informasi akuntansi untuk pembuatan keputusan
investasi. Sayangnya banyak wirausaha yang belum memiliki pengetahuan akuntansi
sehingga tidak melakukan pencatatan transaksinya dan kesulitan dalam memutuskan saat
ingin mengembangkan usahanya.
Tedjasukmana & Nagel (2018) mengemukakan bahwa UKM sebagai salah satu upaya
pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan
kewirausahaan yang sayangnya pendidikan di sekolah kejuruan dan professional hanya
menyiapkan sebagai tenaga kerja, kurang memperhatikan pertumbuhan karakter dan
perilaku wirausaha peserta didik.
Dikemukakan pula bahwa penelitian peranan literasi keuangan khususnya akuntansi
sangat lemah, padahal diperlukan untuk pengembangan usaha saat membutuhkan dana
tambahan secara kredit dari perbankan yang perlu diajukan dengan lampiran laporan
akuntansi sekalipun sangat sederhana.
Ardiansyah (2019) mengemukakan bahwa tujuan kewirausahaan secara luas adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ekonomi, dan ada juga tujuan
lainnya seperti: (1) menjaring dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, (2)
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membantu menularkan semangat berwirausaha, (3)meningkatkan jumlah wirausaha yang
berkualitas, (4) menularkan semangat untuk berinovasi. Dikemukakan pula bahwa prinsip
terpenting dalam berwirausaha adalh keberanian membuat bisnis baru tanpa takut gagal
dan dapat mengambil peluang bisnis yang ada. Dhidiek D Machyudin dalam Ardiansyah
(2019) mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang pengusaha
termasuk optimis, ambisius, berani mengambil risiko dan peluang, sabar, tidak takut gagal,
dan tidak mudah putus asa. M. Scarborough dan Thomas W.Zimmerer dalam Ardiansyah
(2019) mengemukakan karakteristik wirausaha meliputi: (1) percaya diri untuk berhasil
(confidence in their ability to success), (2) memilih risiko yang moderat (preference for
moderate risk) artinya selalu menghindari risiko yang terlalu rendah maupun yang terlalu
tinggi, (3) menginginkan umpan balik segera (desire for immediate feedback) artinya ingin
berhasil dengan cepat, (4) memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya
(desire for responsibility), (5) semangat & kerja keras (high level of energy) artinya selalu
antusias dan bekerja keras untuk mewujudkan kengingan masa depan yang lebih baik, (6)
menghargai prestasi (value of achievement over money) artinya lebih menghargai prestasi
daripada uang, (7) berorientasi ke depan (future orientation), (8) memiliki kemampuan
berorganisasi (skill at organization) artinya memiliki keterampilan mengatur sumber daya
untuk menciptakan nilai tambah.
2.

Metode Pelaksanaan PKM
Pelaksanaan pelatihan PKM ini dilakukan pada Sabtu, 29 Febuari 2020 di Panti
Asuhan Asih Lestari. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pelatihan akuntansi dan
kewirausahaan secara teori disertai sesi tanya jawab terlebih dahulu kemudian dilanjutkan
dengan latihan. Di bawah ini susunan acara yang akan dilaksanakan:
Sessi 1 Pelatihan Akuntansi oleh Yuniarwati
+ Tanya Jawab
Sessi 2 Pelatihan Kewirausahaan oleh Arifin Djakasaputra
+ Tanya Jawab
Pada saat pelaksanaan kami datang berempat (tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa)
ke lokasi Panti Asuhan Asih Lestari yang beradai di Jl. Gardu no.1
Salembaran Jati, Kosambi Barat – Dadap. Kedatangan kami dengan membawa:
• Modul yang berisi materi pelatihan sebanyak 30 set,
• Angket evaluasi pelaksanaan PKM sebanyak 30 set
• Souvenir berlogo FE Untar berupa map, ballpoint, dan notes sebanyak 30 set
• Hadiah bagi peserta yang aktif sebanyak 3 set
• Bingkisan snack sebanyak 50 set
• Makan siang sebanyak 50 set
Pada saat pelatihan ada beberapa pertanyaan yang diberikan ke siswa-siswi panti
asuhan tersebut dan diberi hadiah bagi yang dapat menjawab. Hal ini dilakukan untuk
mengambil perhatian siswa-siswi panti tersebut dan agar tidak mengantuk. Di akhir
pelatihan disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini.
Laporan Pertanggung Jawaban kepada DPPM dibuat setelah PKM selesai
dilaksanakan dan pada saat acara Senapenmas pada tahun 2020 akan dipublikasikan dalam
bentuk artikel. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui minat siswa/siswi
panti asuhan ini dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.
Pelatihan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan Panti Asuhan Asih Lestari. Partisipasi
mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan ruangan untuk menyelenggarakan
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pelatihan dan mempersiapkan anak-anak panti agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa
disibukan dengan tugas-tugas lainnya.
Pelaksanaan PKM diselenggarakan pada hari Sabtu agar siswa-siswi Panti Asuhan
Asih Lestari tidak disibukkan dengan aktivitas sekolah. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM
ini juga disesuaikan agar tidak berbenturan dengan kunjungan dari lembaga lain ke panti
asuhan ini.
Universitas Tarumanagara yang berdiri sejak tahun 1959 hingga saat ini telah memiliki
antara lain Fakultas Ekonomi & Bisnis yang terdiri dari Program Studi Akuntansi dan
Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi
Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat
agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, dalam Fakultas Ekonomi
UNTAR sudah banyak dosen yang telah tersertifikasi dan diwajibkan membuat kegiatan
Tridharma Perguruan Tinggi antara lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).
Tim PKM ini terdiri dari empat orang, dimana tiga orang dosen dan satu orang mahasiswa.
Tiga orang dosen tim PKM yang akan melakukan pelatihan akuntansi dan kewirausahaan
kepada siswa/siswi Panti Asuhan Asih Lestari adalah:
Yuniarwati SE., MM., Ak., CA Kepakaran : Akuntansi dan Pajak
Bertugas
: mengkoordinir pelaksana PKM.
Arifin Djakasaputra S.Kom; SE.; MSi
Kepakaran : Pemasaran, Kewirausahaan, & E-Commerce
Bertugas
: menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya.
Elizabeth Sugiarto D SE., MSi., Ak., CA
Kepakaran : Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Bertugas :
membantu
persiapan (pembuatan proposal PKM),
pelaksanaan, dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban PKM. Satu orang mahasiswa
S1 akuntansi yang dilibatkan dalam PKM ini adalah:
Nathalia Andriani (NIM: 125170166)
Kepakaran : Akuntansi
Bertugas
: membantu pelaksanaan PKM dengan mendampingi para
siswa/siswi panti untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Diawali dengan survey pada awal Januari 2020 ke Panti Asuhan Asih Lestari pada
untuk menindak lanjuti pelaksanaan PKM semester sebelumnya, kebutuhan yang
diperlukan siswa-siswi panti ditelaah kembali. Setelah survey, pelaksanaan PKM dilakukan
sebagai tindak lanjut PKM semester sebelumnya melalui surat permohonan dari ibu Hana
Ligia selaku pimpinan Panti Asuhan Asih Lestari no: 06/YPA.AL/K/I/2020 pada tanggal
22 Januari 2020 untuk membuat pelatihan Akuntansi dan Kewirausahaan. Kegiatan PKM
ini dilakukan pada Hari Sabtu, 29 Febuari 2020 Pk.07.00 – 15.00. Pelatihan dilakukan
dalam dua sessi, yang tiap sesi membahas teori dan latihan. Evaluasi dilakukan di akhir
kegiatan dengan menyebarkan angket mengenai topik lain yang diminati untuk kelanjutan
kegiatan PKM. Berdasarkan hasil angket responden dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan
dari butir 1 sampai butir 8 memiliki perbedaan rerata positif yang berarti setelah pelatihan
pengetahuan responden meningkat.
Dari pertanyaan terbuka diungkap persepsi responden bahwa pelatihan akuntansi dapat
digunakan untuk menambah pengetahuan akuntansi, keputusan masa depan, pembelajaran,
dan masa depan saat mulai berbisnis. Saran responden untuk topik pelatihan akuntansi
mendatang adalah: perusahaan manufaktur, akumulasi penyusutan, bank, bahasa Inggris,
aktiva dan pasiva, dan jurnal penutup. Responden merasa pelatihan kewirausahaan dapat
digunakan untuk melatih kreatifitas, keputusan masa depan, menambah wawasan,
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kehidupan masa depan saat berwirausaha dan kehidupan sehari-hari, dan mengenal era 4.0.
Saran responden untuk topik kewirausahaan mendatang adalah aplikasi nyata
kewirausahaan, berbisnis yang tepat dipakai di masa depan, dan BEP dalam kewirausahaan.
PKM ini telah dilaksanakan dengan baik, anak-anak panti menyimak pembahasan teori,
memahami materi latihan, dan berusaha menjawab latihan-latihan dengan baik. Aktivitas
pelaksanaan PKM dapat dilihat pada foto-foto di bawah ini.

Kami berharap dengan pelatihan ini dapat membekali anak-anak panti untuk siap
menghadapi kemandiriannya di masa depan, walaupun di samping itu diharapkan juga
dapat membekali anak-anak panti untuk siap menghadapi UN dan mengevaluasi kenerja
wirausahanya.
4.

Kesimpulan dan Saran
PKM Pelatihan Akuntansi dan Kewirausahaan kepada Siswa-Siswi Panti Asuhan Asih
Lestari ini telah terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan anak-anak Panti Asuhan Asih
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Lestari. Antusiasnya anak-anak dalam mengikuti pelatihan dapat dilihat dari foto-foto
pelaksanaan PKM ini. Keberlanjutan pelaksanaan PKM demi mempersiapkan kemandirian
anak-anak panti amat dibutuhkan, agar anak-anak panti dapat selalu mengikuti
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan memiliki wawasan luas. Beberapa
topik yang diminati untuk PKM di semester depan adalah Matematika, Bisnis, Microsoft
Office, dan topik-topik akuntansi dan kewirausaan seperti yang diungkap dari hasil angket
responden.
Di masa depan kelanjutan PKM dapat menindak lanjuti PKM sebelumnya sehingga
ada kesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan seperti yang telah
dikemukakan siswa dalam angket PKM sebelumnya. Terkait pembekalan siswa di masa
depan sebaiknya terus diberikan pelatihan karena pada tahun depan akan ada anak-anak
panti yang baru masuk, di samping itu topik lain seperti matematika, bisnis, microsoft
office, kewirausahaan, e-commerce, pengenalan pajak, dan pengenalan pemetaan keuangan
juga dapat dilakukan untuk pembekalan kemandirian siswa-siswi panti asuhan di masa
depan.
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ABSTRAK
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan
perhatian khusus bagi karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, dimana sebagai wajib pajak
berkewajiban menghitung, menyetor pajak, mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pemahaman tentang pajak penghasilan,
bagaimana cara memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi kepada negara, dan melaporkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing merupakan
permasalahan yang dihadapi karyawan mitra Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Oleh karena itu, tujuan dari
pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mitra dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing. Hal ini guna memberikan
solusi bagi karyawan mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Target
luaran yang akan dicapai adalah artikel publikasi dalam forum ilmiah sebagai pemakalah. Metode yang
dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan video
pembelajaran dan hard copy materi kepada mitra. Adapun isi dari video pembelajarannya adalah penjelasan
e-filing dan simulasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara
e-filing, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan masing-masing.
Kata Kunci: Pelaporan, Surat Pemberitahuan Tahunan, Pajak Penghasilan, E-Filing
ABSTRACT
Reporting Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers requires special attention for employees who
work in a company, where as taxpayers are obliged to calculate, deposit taxes, fill out and report the Annual
Income Tax Return of Individual Taxpayers no later than March 31 of the next year. Understanding of income
tax, how to fulfill the obligations of individual taxpayers to the state, and e-filing the 1770 SS Annual Income
Tax Returns of Individual Taxpayers are problems faced by employees of the Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
partners. Therefore, the aim of this community service is to provide training to partner employees in e-filing
the Annual Income Tax Return of 1770 SS Individual Taxpayers. This is to provide solutions for partner
employees to carry out their obligations as individual taxpayers. The output target to be achieved is
publication articles in scientific forums as a presenter. The method used in this activity is the training method
for reporting the Annual Income Tax Return of Individual Taxpayers 1770 SS by e-filing. The implementation
of this activity is carried out by providing learning videos and hard copies of material to partners. The content
of the learning video is an explanation of e-filing and simulated reporting of 1770 SS Individual Taxpayer
Annual Income Tax Return by e-filing, so that partner employees can practice directly reporting their
respective Annual Income Tax Returns.
Keywords: Reporting, Annual Tax Return, Income Tax, E-Filing

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pajak memiliki arti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Resmi, 2019:1). Pajak juga merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam
membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun
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pembangunan negara (Resmi, 2019:3).
Oleh karena itu, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel
1 kinerja penerimaan negara tahun 2010-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kinerja penerimaan negara dapat meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran
wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan
pajaknya kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat
di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang
didapatkan dari penyetoran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri.
Sebagai warga negara yang baik, kita diajak peduli terhadap negara melalui
kontribusi kepada negara dengan membayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak
badan perlu menghitung, membuatkan bukti pemotongan pajak untuk gaji karyawannya
dan menyetor pajak atas penghasilan karyawan masing-masing.
Tabel 1. Kinerja Penerimaan Negara

Yayasan Kasih Mandiri Bersinar merupakan Yayasan yang bergerak dibidang sosial
dengan memiliki visi kepedulian yang mendalam terhadap pergulatan hidup anak-anak dan
remaja jalanan yang tersisih dan mengembalikan hak-hak mereka yang hilang menjadi
sebuah bentuk penghadiran kasih Allah yang menyelamatkan, sehingga tercipta
kemandirian yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai iman, moral dan sosial (Henny
& Ekadjaja, 2018). Untuk melaksanakan visi tersebut dibutuhkan karyawan yang
mengelola kegiatan yayasan.
Karyawan yang bekerja di yayasan ini diberikan
penghasilan berupa gaji di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga terdapat bukti
pemotongan pajak 1721-A1 yang diberikan oleh pihak yayasan. Bukti pemotongan pajak
merupakan bukti bagi karyawan sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS.
Pengisian
dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS ini dilakukan karena
penghasilan yang diterima karyawan yayasan kurang dari enam puluh juta rupiah setahun.
Pengisian dan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara manual dan elektronik, namun
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Direktorat Jenderal pajak menghimbau masyarakat untuk menggunakan e-filing dalam
pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Berkaitan dengan hal diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini
merupakan kegiatan pelatihan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya
karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. E-filing memiliki arti
pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik dan sudah merupakan
keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek (Lukman et al., 2018). Pelatihan
pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing
berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak,
serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan
tinggi yaitu PKM.
Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah karyawan Yayasan Kasih
Mandiri Bersinar. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah
memberikan pelatihan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS
dengan menggunakan e-filing kepada karyawan mitra sehingga mereka dapat memahami
cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan. Hal ini
diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu.
Permasalahan mitra Yayasan Kasih Mandiri Bersinar adalah: 1) Bagaimana solusi
untuk karyawan mitra dalam memahami pajak penghasilan dan memenuhi kewajiban wajib
pajak orang pribadi kepada negara?; 2) Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam
melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing?.
Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pengusul PKM kepada
karyawan Mitra adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pajak, hak, dan
kewajiban wajib pajak kepada negara serta cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing.

Tinjauan Pustaka
Pengertian dan Fungsi Pajak
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi,
2019:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr.
P.J.A Andriani, Pajak (Agoes & Trisnawati, 2013:6) adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat dua fungsi pajak (Resmi,
2019:3), yaitu fungsi budgetair dan regularend (pengatur). Fungsi Budgetair (Sumber
Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun
pembangunan. Sedangkan fungsi Regularend mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari: a) Official Assessment
System; b) Self Assesment System; c) With Holding System. Wajib pajak dapat
menggunakan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut serta memperhatikan kewajiban
dan hak wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:
1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral (Dirjend) Pajak wilayah kerjanya.
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2. Melaporkan usahanya pada kantor Dirjend Pajak wilayah kerjanya.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan
satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya; b. Memberikan
kesempatan
untuk
memasuki
tempat
atau
ruang
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c.
Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-Hak Wajib Pajak (Resmi: 2019:22-23) yaitu:
1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk paling lama
2 (dua) bulan.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat
Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. Pemotongan atau
pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
Pengertian dan Fungsi NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan. Adapun tempat mendaftar NPWP adalah (1) Bagi
Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; (2) Bagi Wajib Pajak badan,
adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak (Resmi, 2019:23-24).
Tata Cara Pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:26) untuk Wajib Pajak (WP) mengisi
formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)
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setempat dengan melampirkan ketentuan untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan adalah
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan
tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang
asing.
Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik
(Resmi, 2019:27), yaitu melalui Internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat
http://www.pajak.go.id dengan mengklik e-registration. Berikut langkah-langkah untuk
mendapatkan NPWP melalui Internet (electronic registration):
1. Cari situs Direktorat Jendral Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Selanjutnya Anda memilih menu e-reg (electronic registration).
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
4. Kemudian Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”.
Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama
SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak.
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan
terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153). Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan
Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2018:168) sebagai
berikut:
Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00
5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00
15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00
25%
Di atas Rp. 500.000.000,00
30%
Sumber: Mardiasmo (2018:168)

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:
1. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak
Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak
tahun yang bersangkutan.
2. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat
Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa
jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar (Mardiasmo, 2018:172).
Pengertian dan Fungsi SPT Tahunan
SPT Tahunan (Wisanggeni, 2017:2) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam
pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembetulan. Fungsi SPT bagi Wajib
Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:39) 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;
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2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan 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.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS adalah SPT untuk Wajib
Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai
penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019:40). SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan
jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun. Penghasilan bruto yang
dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Batas Waktu Pembayaran Tanggal 25 bulan ketiga
setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, dan Batas Waktu Pelaporan: Paling lama
tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak (Resmi, 2019:40).
Tata cara pengisian SPT (Resmi, 2019:42) diatur sebagai berikut:
1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau
direksi.
3. Apabila Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi
dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib
menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya
Pengahasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada
Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,
sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.
Pelaporan SPT secara Elektronik (E-Filling)
Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara online
dan
realtime
(Resmi, 2019:42) melalui internet
pada
website DJP
www.djponline.pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider–Penyedia Jasa
Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770
S juga mengisi SPT secara online, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT
Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan upload e-SPT.
1. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (electronic filing
identification number). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk
meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan
KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan
alamat e-mail aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili
Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak
melalui e-mail. EFIN digunakan sebagai sarana log-in pada saat e-filing.
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2. Langkah-langkah pengisian SPT secara online pada dasarnya sama dengan isian SPT
secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau upload file SPT yang telah
diisi secara manual.
Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu
SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu
dikenai sanksi administrasi berupa denda (Yuniarwati et al., 2019:29):
a. SPT masa PPN Rp 500.000,b. SPT masa lainnya Rp 100.000,c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap (Yuniarwati et al.,
2019: 29):
1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal
lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah
metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, pajak penghasilan,
simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta praktek pelaporan
SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Hal ini
digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi
kewajibannya sebagai wajib pajak.
Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan
Kasih Mandiri Bersinar terdiri dari: 1) Pajak Penghasilan; 2) Pelaporan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing.
Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
tersebut terdiri dari: 1) Pelatihan pajak penghasilan; 2) Pelatihan pelaporan SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing; 3) Praktek pelaporan SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing.
Kegiatan dilaksanakan di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jl. Bambu Kuning No.
27 RT.008 RW.01, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 dari Pukul 10.00 sampai dengan
selesai. Kegiatan PKM ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas
Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pelaksana PKM. Tim pelaksana
adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan
melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM yang telah dilakukan tim pelaksana selama
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enam tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu
Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Akuntansi Manajemen dan Audit.
Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah
memberikan waktu dan tempat kepada kami tim pelaksana dan karyawan Yayasan Kasih
Mandiri Bersinar agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk
melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
pada bulan Januari 2020 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah
itu, pelaksanaan PKM dilakukan sebagai tindak lanjut dari permintaan Sr. M. Alexia
Yonsion, selaku pimpinan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar membuat pelatihan pelaporan
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing. Kegiatan PKM ini
dilakukan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Pelatihan
dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pelaporan
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing. Video yang
diberikan kepada Mitra direkam oleh Henny, Herni Kurniawati, dan Olivia Dorothea
Husin. Selain video, juga diberikan pula materi dan contoh formulir SPT 1770 SS, serta
alat tulis untuk peserta agar dapat mencatat hal-hal penting dalam perpajakan dan
mengaplikasikan video simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
1770 SS secara e-filing. Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan melihat dan mendengarkan
video simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Apabila
dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat menghubungi tim pelaksana PKM
yaitu Henny, Herni Kurniawati, dan Olivia Dorothea Husin melalui email, whats app, dan
telepon yang telah diberikan sebelumnya.
Kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik walaupun PKM dilakukan pada saat
kondisi pandemi virus covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban
peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS
telah terisi dengan benar sesuai video simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami
membagikan angket terbuka kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa
peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan
pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan efiling. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh
penghasilan melebihi Rp. 60.000.000,- per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan
pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan
menggunakan e-filing.
Indikator keberhasilan pelaksanaan PKM ini dapat berjalan lancar adalah dengan
tercapainya solusi atas permasalahan yang dihadapi karyawan mitra Yayasan Kasih
Mandiri Bersinar, sehingga mitra memberikan feedback kepada tim pelaksana PKM bahwa
mitra meminta adanya kegiatan PKM dengan topik yang berbeda di semester berikutnya,
sehingga wawasan dan pengetahuan karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar semakin
bertambah. Harapan tim pelaksana atas kegiatan PKM ini adalah kegiatan PKM dapat
dipublikasikan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tentang
pentingnya pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS secara e-filing.
Berikut foto-foto yang terkait dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
adalah:
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Gambar 1. Foto Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM

Gambar 2. Foto Peserta Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM
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Gambar 3. Foto Peserta Memperhatikan Video Pelatihan Saat Pelaksanaan
Kegiatan PKM

Gambar 4. Foto Tim PKM (Dosen dan Mahasiswa) dan Pengurus Yayasan
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kondisi pandemi virus covid-19 membuat tim pelaksana harus merubah strategi
pelatihan kegiatan PKM, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan
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pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan melalui pemberian video yang telah
direkam sebelumnya mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
1770 SS secara e-filing mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan, dimana
peserta kegiatan mampu memahami materi kegiatan. Oleh karena itu, peserta kegiatan
meminta kembali pelatihan topik selanjutnya di semester depan.
Saran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah
memberikan pelatihan berupa topik yang diminta dan diminati oleh peserta kegiatan yaitu
mengadakan pelatihan yang sesuai kebutuhan mitra seperti topik pelatihan pengisian dan
pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan efiling. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh
penghasilan melebihi Rp 60.000.000,- per tahun.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Tarumanagara yang telah memberikan kontribusi dana kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat kepada tim pelaksana dan mahasiswa jurusan akuntansi yaitu Olivia Dorothea
Husin yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini
dapat berjalan lancar.
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ABSTRAK
Salah satu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bagi pembelian kredit melalui
penerapan sistem informasi akuntansi hutang dagang. Melalui kegiatan penerapan sistem informasi
akuntansi khususnya pembelian dan hutang dagang diharapkan setiap aktivitas kegiatan perusahaan
dapat teratur dan terkendali dengan baik. Target khusus yang ingin dicapai melalui pendampingan
adalah penyusunan dan implementasi penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang
dagang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Metode yang dipakai dengan
memberikan penyuluhan dan pelatihan penyusunan
sistem pembelian dan hutang dagang,
pengawasan, mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pengendalian pengeluaran dana
perusahaan dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan
maka kami selaku dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dengan
persetujuan manajemen PT Kapur Putih Lampung telah memberikan penyuluhan dan lokakarya di
unit usaha perusahaan dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan
hutang dagang Untuk Memaksimalkan Cash Management”.
Keyword : Sistem Informasi Akuntansi, Pembelian, Hutang Dagang, Cash Management.
ABSTRACT
One of the tools to improve the quality of decision making for credit purchases is through the
application of a accounts payable accounting information system. Through the application of
accounting information systems, especially purchases and accounts payable, it is hoped that every
activity of the company can be well organized and controlled. Specific targets to be achieved through
mentoring are the preparation and implementation of an accounting information system for purchases
and accounts payable to improve the quality of decision making. The method used is to provide
counseling and training for the preparation of a system of purchases and accounts payable,
supervision, reducing irregularities that occur, controlling company fund expenditures and
maintaining the smooth operation of the company. To improve company performance, we as lecturers
at the Department of Accounting, Faculty of Economics, Tarumanagara University with the approval
of PT Kapur Putih Lampung's management, have provided counseling and workshops in the
company's business unit with the title "Application of Purchasing Accounting Information Systems
and Accounts Payable to Maximize Cash Management".
Keyword: Accounting Information Systems, Purchases, Accounts Payable, Cash Management.

1.

PENDAHULUAN
Dalam era informasi yang terus berkembang, persaingan yang ketat harus dihadapi
perusahaan. Perusahaan semakin dituntut untuk melakukan proses operasional secara
efektif dan efisien untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Dalam
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pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses operasional perusahaan seperti
pembelian, penjualan, produksi, pemasaran, pencatatan akuntasi dan aktivitas operasional
lainnya diperlukan sistem akuntansi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah “organisasi formulir, catatan,
dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.
Pengertian sistem akuntansi (accounting system) menurut Reeve (2014) adalah“metode
dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan
informasi keuangan dan informasi keuangan perusahaan.” Peran sistem informasi sangat
penting bagi suatu perusahaan untuk memberi dukungan strategis dalam menjalankan
proses bisnis perusahaan. Sistem informasi pembelian dapat digunakan untuk menjamin
kelancaran proses pembelian bahan baku dan barang dagangan dari pemasok. Proses
pembelian yang melibatkan beberapa divisi atau bagian dalam perusahaan perlu diawasi
agar dapat berjalan dengan baik. Terkadang dalam prosedur pembelian banyak juga dapat
terjadi kekacauan-kekacauan dimana salah satu penyebab kekacauan tersebut adalah
pengendalian internal yang lemah pada sistem dan prosedur terkait transaksi pembelian
tersebut. Perusahaan perlu menyusun suatu sistem dan prosedur yang tertata dengan baik
untuk dapat menciptakan pengendalian internal yang baik dalam memudahkan pengaturan
pelaksanaan transaksi pembelian perusahaan sehingga dapat meningkatan laba atau
keuntungan bagi Perusahaan.
Profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2011) mendefinisikan :“Profitabilitas
adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode
tertentu.”Profitabilitas menurut Munawir (2010: 246) mendefinisikansebagai
berikut:“Rasio mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh
besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannyadengan penjualan dan
investasi, profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan
kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif dengan demikian profitabilitas suatu
perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh suatu
periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan”. Profitabilitasmenurut
Donald E Kieso (2015) yang diterjemahkan oleh Emil Salim mendefinisikan :“Mengukur
tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu sepanjang suatu periode
waktu.
Sistem informasi akuntansi pembelian yang efektif diharapkan dapat
meminimalkan kekacauan-kekacauan yang umum terjadi dalam bidang pembelian.
Pembuatan dan penerapan prosedur-prosedur yang handal sangat diperlukan untuk dapat
menunjang kelancaran dari sistem pembelian pada suatu perusahaan. Adapun jaringan
dalam sistem pembelian meliputi (1) Prosedur permintaan pembelian. (2) Prosedur
permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. (3) Prosedur pemesanan pembelian
barang. (4) Prosedur penerimaan barang. (5) Prosedur pencatatan utang. (6) Prosedur
distribusi pembayaran. (Wulandari & Kristianto, 2012). Dengan menerapkan sistem
informasi akuntansi pembelian dan hutang yang baik, perusahaan dapat melakukan
pengawasan dan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan juga
dapat menjaga kelancaran operasional perusahaan. Oleh sebab itu, pengkajian ulang
terhadap analisis sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang yang diterapkan dan
analisa pengorganisasian pengendalian internal terkait pembelian dan hutang harus rutin
dilakukan. Selain hal di atas kegiatan pembelian juga akan melibatkan pengeluaran
uang/dana perusahaan. Semakin efektif implementasi system pembelian dan hutang ini
dapat memaksimalkan cashflow perusahaan.
PT Kapur Putih Lampung pusatnya berlokasi di Bandar Lampung Office, factory
Negri Katon Pesawaran yang memproduksi produk-produk keramik dan mempunyai unit
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usaha/distribusi didaerah Gading Serpong Tangerang. Kami mengadakan pertemuan
dengan manajemen unit usaha PT Kapur Putih Lampung dan sekalian survey lapangan, di
Ruko L’AGRICOLA Blok C/20 Gading Serpong Curug Sangereng Kelapa Dua Tangerang.
Dari pertemuan kami dengan pihak manajemen, maka dapat kami ketahui keadaan dari unit
usaha PT Kapur Putih Lampung bahwa selama ini, Pengambilan keputusan dalam
penentuan pembelian kredit dan hutang dagang didasarkan kepada pengalaman
sebelumnya untuk pemasok tetap/rutin, sedangkan untuk pemasok baru dalam usaha untuk
meningkatkan pembelian belum ada standar baku yang diterapkan. Bagian pembelian
hanya menjalankan kegiatan rutin, tanpa pengawasan, tanpa melakukan aktivitas yang
memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pengendalian pengeluaran
dana perusahaan dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Pengendalian hutang
dagang yang terjadi dari pembelian kredit memungkinkan perusahaan untuk
mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi dan meningkatkan operasional perusahaan
supaya berjalan lancar, ketersediaan bahan yang diperlukan sehingga tidak memunculkan
atau menambahkan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu di keluarkan.
Analisis situasi saat bertemu dengan pimpinan perusahaan dan staf yang terkait,
maka permasalahan mitra yang muncul dengan tidak ada standar baku/pengendalian dalam
pembelian kredit khususnya untuk para pemasok-pemasok baru seperti syarat pembelian
kredit, batasan kredit tiap pemasok, kebijakan pelunasan hutang dagang, kemungkinan
mundurnya pelunasan hutang dagang, dan kebutuhan dana yang cukup besar karena cash
flow perusahaan menjadi tidak lancar. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan pihak
manajemen PT Kapur Putih Lampung, kami mengambil kesimpulan perusahaan masih
memerlukan suatu tindak lanjut berupa penyuluhan dan pelatihan dalam pengendalian
biaya dengan mengontrol dan mengantisipasi transaksi-transaksi mulai saat terjadinya
pembelian kredit sampai dengan diterimanya tagihan, pelunasan hutang dagang. Penerapan
sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang dagang sebagai alternatif efisiensi untuk
meningkatkan kualitas keputusan dalam melakukan pembelian kredit dan hutang dagang.
Dengan adanya alternatif sistem informasi dalam penentuan pembelian kredit dan hutang
dagang diharapkan operasional dan aktifitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan lebih
baik.
Berdasarkan survey dan pertemuan dengan pihak manajemen PT Kapur Putih
Lampung maka team dosen telah membantu perusahaan dalam Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi Pembelian dan hutang dagang Untuk Memaksimalkan Cash
Management.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan mengenai
Penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang dagang untuk
memaksimalkan cash management. Selain itu kami juga akan melakukan pendampingan
implementasi di setiap analisa penerapan sistem seperti sistem permintaan pembelian,
sistem pembelian kredit, sistem akuntansi hutang dagang dan sistem pelunasan hutang
dagang beserta keunggulan dan kelemahan dari penerapan sistem informasi akuntansi dari
keempat pendekatan sistem diatas. Untuk mendukung implementasi ini, akan dibuatkan
pedoman dasar dan sederhana dalam penentuan dan pengelompokan pembelian dan
hutang dagang berdasarkan literatur maupun contoh kasus bagaimana untuk membuat,
menganalisa sampai dengan pengambilan keputusan dalam penentuan pembelian, hutang
dagang, pelunasan kas dari hutang usaha. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada tanggal
21 & 28 Februari 2020 bertempat di Gading Serpong-Tangerang.
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Target luaran yang diharapkan dari hasil penyusunan, pelatihan dan implementasi tindakan
diatas, diharapkan memberikan manfaat bagi internal perusahaan untuk mengurangi tingkat
kesalahan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya
perusahaan, membuat karyawan dapat bekerja dengan lebih pasti, pembelian kredit dan
hutang dagang dapat terjaga dengan lebih baik, yang akhirnya tujuan perusahaan dapat
tercapai.
Contoh dan solusi yang diberikan kepada perusahaan yaitu (1) Sistem Akuntansi
Pembelian, (2) Prosedur yang membentuk Sistem Informasi Akuntansi Pembelian, (3)
Dokumen yang digunakan, (4) Catatan akuntansi yang digunakan, (5) Pengendalian Intern
: konsep pokok, (6) Unsur Sistem pengendalian intern pembelian, (7) Sistem Informasi
Hutang
Sistem Akuntansi pembelian, hutang dagang dan pengeluaran kas
Adapun sistem yang diberikan penyuluhan, pendampingan dan implementasi sistem
akuntansi adalah sebagai berikut (Hall, James. 2016) :
1.Dimulai dari

Monitor inventory records (memonitor catatan persediaan)

2.Prepare purchase order (menyiapkan order pembelian)
3.Receive goods (Penerimaan barang dari Pembelian)
4.Update inventory records (meng-update catatan persediaan)
5.Set up accounts payable (mencatat hutang dagang)
6.Pembayaran hutang dagang.
Dengan penjelasan sebagai berikut yaitu Ketika petugas persediaan mencetak
permintaan pembelian (purchase requisition) dengan mengakses arsip purchase requisition.
Berdasarkan Arsip (file) dibuat ketika persediaan turun ke titik pemesanan kembali
(reorder point = ROP). Bagian pembelian menerima permintaan, Menambah ke catatan
arsip order pembelian (purchase order) dengan distribusi Copy PO dikirim ke Pemosok,
Buku Kontrol Persediaan, Hutang Dagang, “Blind copy” ke bagian penerimaan dengan
Petugas Penerimaan menerima barang dan merekonsiliasi dengan packing slip dan blind
copy dari PO. Kemudian mengirim receiving report ke Gudang persediaan, Bagian
pembelian, Mengarsip hard copy, Bagian hutang dagang merekonsiliasi invoice, PO
dan receiving report, Mencatat transaksi dalam purchases journal, Bagian buku besar
menerim journal voucher dari bagian hutang dagang (AP) dan rangkuman perkiraan dari
kartu kontrol persediaan.
Petugas Penerimaan menerima barang dan merekonsiliasi dengan packing slip dan
blind copy dari PO dan mengirim receiving report ke Gudang persediaan, Bagian
pembelian, Mengarsip hard copy, Bagian hutang dagang merekonsiliasi invoice, PO dan
receiving report, Mencatat transaksi dalam purchases journal, Bagian buku besar
menerim journal voucher dari bagian hutang dagang (AP) dan rangkuman perkiraan dari
kartu kontrol persediaan.
Berdasarkan hutang dagang yang hampir jatuh tempo maka Tahapan rinci prosedur
pengeluaran kas dengan melakukan Identifikasi kewajiban yang sudah jatuh tempo,
Menyiapkan pengeluaran kas, Update catatan hutang dagang, Post to buku besar
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Dasar untuk melakukan pembayaran hutang dagang:

Petugas review AP setiap hari, idenfitifikasi yang jatuh tempo, mengirim dokumen
pendukung ke bagian pengeluaran kas.
Bagian pengeluaran kas review kelengkapan dokumen dan keakurasian serta menyiapkan
penandatanganan pembayaran.
Bagian AP menghapus kewajiban dan mengirim rangkuman AP ke bagian Buku Besar
(GL department).
Bagian Buku Besar posting ke Buku besar dan mengarsip dokumen.
Pengendalian Internal
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2017),
Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai.
Pengertian struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu usaha yang spesifik akan
dicapai.
Pengendalian internal, sebagian ada yang menyebut pengendalian intern atau
pengawasan internal, adalah istilah yang diserap dari internal controls. Istilah tersebut
merujuk pada proses di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh
dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya,
dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya.
Tujuan-tujuan entitas dikelompokkan menjadi tiga kategori (COSO, 2013):
1.Efektivitas dan efisiensi operasi.
2.Keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan.
3.Kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah rumusan asli definisi pengendalian internal menurut COSO (2013):
Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management,
and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement
of objectives relating to operations, reporting, and compliance. (Hall, James. 2016)
Tujuan pengendalian internal menurut Warren, Reeve dan Fees, di dalam bukunya
“Accounting” (2015), yaitu:“The objective of internal control are to provide reasonable
assurance that:a.Asset are safe guarded and used for business purposeb.Business
information is accuratec. Employees comply with laws and regulations . Pengendalian
internal seharusnya memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah
kecurangan serta melindungi aset organisasi, baik yang berwujud (misalnya, persediaan,
aset tetap, dan kas) maupun yang tidak berwujud (misalnya reputasi, hak atas kekayaan
intelektual, dan merek dagang).
Kerangka dan pedoman implementasi pengendalian internal digagas oleh organisasi
yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO). Meskipun demikian, kerangka dan pedoman
implementasi pengendalian internal rumusan COSO diadopsi secara luas di berbagai
negara, baik di sektor publik maupun sektor swasta.
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Apakah komponen pengendalian internal?

Kerangka pengendalian internal COSO (2013) menetapkan lima komponen pengendalian
internal:

1.
2.
3.
4.
5.

Suasana atau lingkungan pengendalian (control environment)
Penilaian risiko (risk assessment)
Aktivitas pengendalian (control activities)
Informasi dan komunikasi (information and communication)
Pemantauan (monitoring)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 21 & 28 Februari 2020 bertempat di
Gading Serpong Tangerang. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan penyusunan Sistem
Informasi Akuntansi Pembelian dan hutang dagang Untuk Memaksimalkan Cash
Management ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
a. Survey lanjutan ke kantor PT Kapur Putih Lampung yang berlokasi di Gading
Serrpong-Tangerang untuk mendapatkan kondisi riil dilapangan dan peserta yang akan
mendapat penyuluhan.
b. Pembahasan dalam penentuan ruang lingkup materi
c. Pembinaan dan penyusunan prosedur pembelian dan hutang usaha.
d. Pembuatan dan mendiskusikan materi ajar yang akan dibagikan (Tim dosen)
e. Meminta konfirmasi waktu dan jumlah peserta ke pihak perusahaan
f. Menggandakan materi penyuluhan
g. Melaksanakan penyuluhan
h. Evaluasi hasil penyuluhan dengan tim dosen
Hasil dari penyuluhan, pendampingan dan penyusunan sistem informasi akuntansi
pembelian dan hutang dagang sebagai peningkatan cash management telah selesai
dilaksanakan dan memberikan dampak yang sangat positif. Berikut perbandingan hasil
yang dicapai baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan dan implementasi di
perusahaan.
Sebelum penyuluhan
1. Belum ada standart baku prosedur
pembelian, hutang dagang dan
pengeluaran kas.
2. Pengendalian persediaan bahan
baku, bahan penolong, bahan

Sesudah penyuluhan
1. Sudah memiliki pedoman baku yang
memudahkan staff/manajemen dapat
mengambil keputusan melakukan
aktifitas pembelian, hutang dagang,
dan pengeluaran kas.
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pembungkus
masih
kurang
maksimal, sehingga menimbulkan
biaya-biaya yang seharusnya tidak
perlu dikeluarkan oleh perusahaan.
3. Terkadang jumlah stock digudang
terlalu besar, terkadang terlalu kecil
yang dapat menghambat proses
produksi.
4. Jangka waktu pembelian terlalu awal
dibandingkan
dengan
proses
produksi sehingga menimbulkan
inefisiensi

2. Secara bertahap mulai menampakan
hasil nya dan semakin lancar dalam
pengendalian stock yang lebih
efisien, proses pembelian dan jadwal
pembayaran hutang .
3. Biaya-biaya yang sebelumnya sulit
dikendalikan, mulai berkurang dan
laba
perusahaan
mengalami
peningkatan
karena
adanya
penurunan biaya-biaya seperti stock
(biaya penumpukan, penyimpanan,
asuransi), dan beban bunga bank.
4. Schedule
pembelian
bahan
berdasarkan order produksi yang
masuk (berkurang idle stock di
gudang)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Aktifitas pembinaan dan penyuluhan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi peserta
maupun manajemen, hal ini dirasakan dengan kemampuan perusahaan meningkatkan
keuntungan dan likuiditas keuangan perusahaan dapat dilakukan perbaikan dan
pembenahan. Pola kerja pengendalian pembelian kredit, pembayaran hutang dagang dan
pengeluaran kas bagian pembelian dan gudang
dapat lebih terkendali. Sistem
pengawasan dan saling mengontrol antar bagian dan koordinasi antar bagian mulai
terbentuk sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kerapian dan keteraturan kerja dapat
berjalan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya, walaupun masih terdapat
kekurangan sana-sini di internal perusahaan karena baru tahap penyesuaian sistem kerja
yang baru. Manajemen secara terukur dan pasti dapat mengawasi dan mengontrol aktifitas
perusahaan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Dengan membina dan memberikan masukan kepada perusahaan usaha kecil menengah,
secara tidak langsung pihak akademisi ikut andil dalam menjaga roda perekonomian
masyarakat.
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ABSTRAK
Pelayanan yang prima adalah salah satu keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan
pesaingnya. Hal ini berlaku untuk lembaga seperti sekolah yang menyediakan jasa pendidikan. Pelayanan
yang prima (service excellence) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah dan bagian dari
promosi sekolah. Berdasarkan permintaan dari Yayasan Anugrah Gemilang yang membawahi sekolah
pendidikan anak usia dini bernama Xavier Remiel International Preschool, pihak Yayasan ingin mengetahui
apakah sekolah telah memberikan pelayanan prima kepada siswa dan orang tua. Tim Abdimas menawarkan
solusi berupa alat ukur service excellence untuk mengidentifikasi indikator pelayanan yang diharapkan oleh
semua pemangku kepentingan. Metode pelaksanaan dari Abdimas ini adalah dengan melakukan komunikasi
dengan pihak sekolah, studi literature, pembuatan kuesioner terbuka dengan masukan dari pihak sekolah,
pengumpulan data, perapihan dan pengolahan data, diakhiri dengan diskusi antar anggota tim pelaksana
untuk merumuskan alat ukur service excellence. Hasil Abdimas adalah 10 indikator service excellence yang
dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan dari sekolah Xavier Remiel.
Kata kunci: Service Excellence, alat ukur, lembaga pendidikan.

1.

PENDAHULUAN
Sekolah menyediakan pelayanan pendidikan yang termasuk dalam kategori jasa.
Dibandingkan dengan produk manufaktur, jasa memiliki perbedaan dalam dimensi wujud,
ketidakterpisahan, dan keragaman (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1988). Jasa juga
memerlukan kepemimpinan dan keahlian manajemen yang sangat berbeda dengan
manufaktur (Andersen & Ankerstjerne, 2014).
Demikian pula halnya dengan dunia pendidikan yang dalam hal ini sekolah yang
termasuk dalam kategori jasa. Dibandingkan dengan produk manufaktur, jasa memiliki
perbedaan dalam dimensi wujud, ketidakterpisahan, dan keragaman (Buttle, 1996;
Zeithaml dkk., 1990). Karakteristik jasa adalah tidak berwujud, diproduksi dan dikonsumsi
seketika, melibatkan konsumen dalam penciptaan dan pengantarannya, dan memerlukan
kepemimpinan dan keahlian manajemen yang sangat berbeda dengan manufaktur
(Andersen & Ankerstjerne, 2014). Berdasarkan kualitasnya, tingkatan pelayanan bisa
dibedakan menjadi rendah, dapat diterima, biasa, baik, hebat, dan prima (Andersen &
Ankerstjerne, 2014). Penilaian terhadap pelayanan merupakan perbandingan antara
persepsi konsumen dan ekspektasi konsumen terhadap pelayanan yang akan diberikan.
Ekspektasi yang tidak dipenuhi dapat mengakibatkan penolakan konsumen terhadap merek
tersebut yang berarti kehilangan laba masa kini, kehilangan laba masa depan, kehilangan
kesempatan pelanggan potensial melalui pelanggan lama, kesulitan mencari klien baru, dan
pengeluaran yang lebih besar untuk memperbaiki citra perusahaan (Dive, t.t.).
Salah satu model yang dikenal pada industri jasa adalah SERVQUAL. Konsep ini
dapat digabungkan dengan konsep Kano dan QFD (Tan & Pawitra, 2001). Pada konsep
SERVQUAL, kesenjangan dapat muncul antara persepsi konsumen dan ekspektasi
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konsumen terhadap pelayanan yang diberikan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).
Lima kesenjangan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:
a.
Kesenjangan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen. Ini terjadi ketika
manajemen tidak mamahami apa yang diharapkan oleh pelanggan dari suatu jasa;
b.
Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas pelayanan. Ini
terjadi ketika manajemen membuat standar pelayanan yang berbeda dengan
ekspektasi konsumen.
c.
Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan penyampaian pelayanan. Ini
terjadi ketika kinerja karyawan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan.
d.
Kesenjangan antara penyampaian pelayanan dan komunikasi ekternal. Ini terjadi
ketika ada perbedaan antara kualitas pelayanan aktual dengan citra yang muncul dari
aktivitas promosi.
e.
Kesenjangan antara persepsi pelayanan dan penyampaian pelayanan. Ini terjadi
ketika satu atau dua kesenjangan sebelumnya muncul.
PKM dilaksanakan di Xavier Remiel International Preschool yang merupakan
preschool yang ditujukan untuk anak usia 2-6 tahun. Sekolah ini berada di bawah naungan
Yayasan Anugrah Gemilang yang merupakan sebuah yayasan non-profit yang bergerak di
bidang pendidikan. Visi dari pendidikan Xavier Remiel International Preschool adalah
untuk membangkitkan pemikiran setiap anak agar dapat menjadi unggul dalam bakat dan
sikap. Sementara tujuan dari Xavier Remiel International Preschool adalah menciptakan
lingkungan yang menyenangkan, merangsang, mendorong lingkungan kondusif anak-anak
untuk dapat belajar secara bahagia, kreatif, dan cerda dengan memperhatikan standar moral
dan etika melalui metode “Extensive Rearing to Excellence”.
Idealnya agar sebuah industri jasa memiliki daya saing dan mampu berkompetitif
maka perlu memberikan pelayanan yang terbaik. Peningkatan standar pelayanan menjadi
hal penting karena dapat meningkatkan keberlangsungan suatu usaha. Pelayanan yang baik
tentunya diharapkan dapat meningkatkan promosi melalui pembicaraan mulut ke mulut
tentang kualitas sekolah tersebut.
Selama ini, pihak sekolah belum pernah mencari tahu apakah pelayanan yang
diberikan sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan. Biasanya jika terdapat
pelayanan yang dirasa kurang maka orang tua atau guru menyampaikan langsung kepada
pihak yang berkepentingan secara lisan. Untuk itu, diperlukan penciptaan alat ukur service
excellence untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan selama ini. Dengan kegiatan
PKM ini, diharapkan pihak Yayasan Anugrah Gemilang mendapatkan informasi mengenai
pelayanan seperti apa yang diharapkan oleh konsumen sehingga pihak sekolah dapat
memberikan kinerja pelayanan yang maksimal.
2.

KAJIAN TEORI
Pada awalnya model SERVQUAL memiliki 10 dimensi yaitu reliability,
responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security,
understanding, dan tangible (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Model ini kemudian
disederhanakan menjadi 5 dimensi (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) yaitu:
a.
Berwujud (tangible) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, penampilan personil,
dan materi komunikasi;
b.
Reliabilitas (reliability) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan secara
akurat dan dapat diandalkan;
c.
Responsif (responsiveness) yaitu keinginan untuk membantu pelanggan dan
memberikan pelayanan yang cepat;
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Kepastian (assurance) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan, serta
kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan menampilkan
kepercayaan diri;
e.
Empati (empathy) yaitu perhatian yang individual dan peduli terhadap pelanggan.
Pada pendidikan, kualitas pelayanan bisa memiliki 6 dimensi dengan 22 indikator
(Sohail & Shaikh, 2009):
a.
Dimensi bukti fisik dengan 5 indikator yaitu penampilan kelas, pencahayaan kelas,
penampilan bangunan, kebersihan umum, kenyamanan kelas;
b.
Dimensi kontak yang dihubungi dengan 5 indikator yaitu staf yang ramah dan
bersahabat, pengetahuan yang baik dari staf tentang peraturan dan prosedur,
penampilan staf, penampilan anggota staf pengajar, keramahan dan kesopanan staf
pengajar;
c.
Dimensi reputasi dengan 4 indikator yaitu keinovatifan institusi, keterlibatan institusi
dengan komunitas, pembaruan kurikulum, dan ketanggapan administrasi;
d.
Dimensi kurikulum dengan 2 indikator yaitu jumlah program yang ditawarkan,
penjelasan dari program yang ditawarkan;
e.
Dimensi reponsif dengan dengan 3 indikator yaitu orientasi dari program-program
institusi, proses registrasi, dan penyimpanan dokumen siswa;
f.
Dimensi akses ke fasilitas dengan 3 indikator yaitu ketersediaan tempat parkir, akses
ke fasilitas computer, dan akses ke ruang studi.
Pada jasa pendidikan, guru merupakan lini depan yang memberikan pelayanan dalam
bentuk menyiapkan dan mempelajari bahan ajar, mengajar, memotivasi murid untuk
belajar, dan melakukan evaluasi atas hasil pengajaran. Namun demikian, tindakan yang
dilakukan oleh guru sebagai lini depan tidak terlepas dari standar pelayanan yang
ditetapkan oleh sekolah dan evaluasi oleh kepala sekolah sebagai pihak manajemen
3.

METODE PELAKSANAAN
Solusi atas masalah yang dihadapi oleh sekolah Xavier Remiel adalah instrumen
service excellence sekolah Xavier Remiel. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk
mengembangkan instrument tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Komunikasi dengan pihak Yayasan Anugrah Gemilang untuk mengetahui masalah
yang dihadapi oleh Yayasan terhadap salah satu sekolah dibawah naungan Yayasan
yaitu sekolah Xavier Remiel. Komunikasi ini meliputi hal-hal yang sudah dilakukan
untuk menciptakan service excellent dan harapan kedepannya.
2.
Melakukan studi literatur mengenai service excellence. Hasil studi literatur
menunjukkan bahwa untuk menciptakan service excellence maka perusahaan perlu
mengetahui service gap yang terjadi antar stake holder pada pelayanan yang
diberikan.
3.
Pembuatan kuesioner untuk menggali informasi dari pihak sekolah. Kuesioner ini
dibagi berdasarkan keterlibatannya dalam sekolah yang dibedakan atas perannya di
sekolah yang terdiri dari yayasan, kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan
staf/marketing.
4.
Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan google form
kepada yayasan, kepala sekolah, guru, orang tua murid dan staf/ marketing. Pada
proses ini kami dibantu oleh ketua Yayasan Anugrah Gemilang dalam
pendistribusian kuesioner.
5.
Perapihan dan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan agar data dapat dideskripsikan
dengan baik.
6. Perumusan 10 instrumen service excellence Xavier Remiel melalui diskusi antar
anggota tim pelaksana.
446

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pelaksanaan
Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di sekolah Xavier Remiel mulai dari Februari
sampai dengan Mei 2020. Tautan kuesioner diberikan kepada pihak Yayasan pada tanggal
27 April 2020 untuk selanjutnya dibagikan kepada kepala sekolah, guru, orang tua murid,
dan staf. Data yang terkumpul pada tanggal 5 Mei 2020 adalah sebanyak 33 responden.
Hasil dan Luaran yang Dicapai
Berikut adalah data karakteristik responden dari sisi jenis kelamin, peran, lama
bekerja, umur, penghasilan, dan pendidikan terakhir. Hampir semua responden berjenis
kelamin perempuan, peran terbesar responden adalah sebagai guru dan orang tua (Tabel
4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3). Data silang antara peran dan lama bekerja menunjukkan bahwa
kepala sekolah telah berpengalaman selama 11 tahun, rata-rata pengalaman guru 4 tahun,
dan rata-rata pengalaman staf/marketing adalah 5 tahun (Tabel 4.3).
Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2
Peran Responden

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Total
Sumber: Data diolah.

Peran
Yayasan

Jumlah

Kepala sekolah
Guru
Staf/marketing
Orang
murid
Total

Jumlah
2
31
33

tua

Sumber: Data diolah.

1
1
10
3
18
33
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Tabel 4.3
Peran x Lama Bekerja
Peran

Min.

Maks.

-

-

1

7

Staf/Marketing 2

7

Yayasan
Kepala
sekolah
Guru

Ratarata
11
4
5

Sumber: Data diolah.

Data silang antara peran dan umur menunjukkan bahwa pengurus yayasan berumur
25- 34 tahun, kepala sekolah berumur 45 – 54 tahun, sebagian besar guru berumur 25 – 34
tahun, staf/marketing berumur 15 – 24 tahun, dan orang tua murid berumur 35 – 44 tahun
(Tabel 4.4).
Tabel 4.4
Peran x Umur
Peran

15-24
th.

Yayasan

-

Kepala sekolah

-

Guru

1

Staf/marketing

2

Orang
murid

1

tua

Total

4

Sumber: Data diolah.

25-34
th.
1
8
1
6
16

35-44
th.

45-54
th.

-

-

-

1

1

-

-

-

10

1

11

2

Data silang antara peran dan umur menunjukkan bahwa yayasan berpenghasilan
kurang dari Rp36 juta, kepala sekolah berpenghasilan lebih dari Rp120 juta, sebagian besar
guru berpenghasilan Rp36–60 juta, staf/marketing berpenghasilan kurang dari Rp36 juta,
dan sebagian besar orang tua murid berpenghasilan Rp36 juta (Tabel 4.5).
Tabel 4.5
Peran x Penghasilan
Peran
Yayasan
Kepala sekolah

<36jt
1
-

36-60jt

60-120jt

-

-

-

-

>120jt
1
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Guru

Staf/marketing
Orang tua murid
Total

4
3
10

18
Sumber: Data diolah.

6

-

-

-

-

-

2

3

3

8

3

4

Data silang antara peran dan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa pendidikan
terakhir yayasan adalah S1, pendidikan terakhir kepala sekolah adalah pasca sarjana,
sebagian besar pendidikan terakhir guru adalah S1, sebagian besar pendidikan terakhir
staf/marketing adalah SMA dan sebagian besar pendidikan terakhir orang tua murid adalah
SMA (Tabel 4.6).
Tabel 4.6
Peran x Pendidikan Terakhir
Peran
Yayasan
Kepala sekolah
Guru
Staf/marketing

SMA

Perguruan
Tinggi (S1)

-

1

-

-

1

8

2

1

Orang
tua
murid
Total
Sumber: Data diolah.

11
14

6

Pasca
Sarjana
(S2/S3)
1
1
1

15

3

Pihak Yayasan tidak mengisi kuesioner terbuka, oleh karena itu tidak dapat
dimasukan ke dalam pengolahan data pembentukan instrument pengukuran pelayanan.
Data yang tersedia dari 32 responden dibedakan berdasarkan peran mereka yaitu guru,
orang tua murid, dan staf/marketing. Hasil pengolahan data menunjukkan data bahwa
setidaknya ada 1 komponen yang diperhatikan oleh kepala sekolah (Tabel 4.7), 23
komponen yang diperhatikan oleh guru (Tabel 4.8), 21 komponen yang diperhatikan oleh
orang tua murid (Tabel 4.9), dan 17 komponen yang diperhatikan oleh staf/marketing
(Tabel 4.10). Kepala sekolah menilai faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan
fasilitas sekolah.
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Tabel 4.7
Faktor Yang Dinilai Kepala Sekolah

No. Kepala Sekolah
1
Fasilitas Sekolah
Sumber: Data diolah.

Resp.
1

Guru menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dari yang paling
banyak sampai dengan paling sedikit adalah kurikulum, guru, fasilitas sekolah, media
pembelajaran, peserta didik, manajemen, teknologi, biaya pendidikan, bangunan,
perpustakaan, isi materi ajar, keamanan, parkiran, kegiatan/ aktivitas sekolah, administrasi,
pelayanan, struktur organisasi, penelitian, tepat waktu, area antar jemput, respon eksternal,
pemasaran dan lokasi.
Tabel 4.8
Faktor Yang Dinilai Guru
No. Guru
1
Kurikulum
2
Guru
3
Fasilitas sekolah
4
Media Pembelajaran
5
Peserta didik
6
Manajemen
7
Teknologi
8
Biaya pendidikan
9
Bangunan
10 Perpustakaan
11 Isi materi ajar
12 Keamanan
13 Parkiran
14 Kegiatan/aktivitas sekolah
15 Administrasi
16 Pelayanan
17 Struktur organisasi
18 Penelitian
19 Tepat waktu
20 Area antar jemput
21 Respon eksternal
22 Pemasaran
23 Lokasi
Sumber: Data diolah.

Resp.
9
8
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Orang tua murid menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dari
yang paling banyak sampai dengan paling sedikit adalah guru, kurikulum, fasilitas sekolah,
keamanan biaya pendidikan, manajemen, struktur organisasi, media pembelajaran,
teknologi, aktivitas, kebersihan/kerapihan, peserta didik, waktu pembelajaran, lingkungan,
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cara mengajar, buku ajar, pelayanan, administrasi, pengawasan mutu, penelitian,
komunikasi orang tua dan guru.
Tabel 4.9
Faktor Yang Dinilai Orang Tua Murid
No. Orang Tua Murid
1
Guru
2
Kurikulum
3
Fasilitas sekolah
4
Keamanan
5
Biaya pendidikan
6
Manajemen
7
Struktur organisasi
8
Media Pembelajaran
9
Teknologi
10 Aktivitas
11 Kebersihan/kerapian
12 Peserta didik
13 Waktu pembelajaran
14 Lingkungan
15 Cara mengajar
16 Buku ajar
17 Pelayanan
18 Administrasi
19 Pengawasan mutu
20 Penelitian
Komunikasi orang tua dan
21
guru
Sumber: Data diolah.

Resp.
13
12
8
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Staf/marketing menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dari
yang paling banyak sampai dengan paling sedikit adalah kurikulum, guru, keamanan,
peserta didik, fasilitas sekolah, gedung, sarana dan prasarana, biaya pendidikan, media
pembelajaran, teknologi, orang tua, pelayanan, kualitas belajar, ruang bermain, toilet, UKS,
dan manajemen.
Tabel 4.10
Faktor Yang Dinilai Staf/Marketing
No. Staf / Marketing
1
Kurikulum
2
Guru
3
Keamanan
4
Peserta didik
5
Fasilitas sekolah
6
Gedung
7
Sarana dan prasarana
8
Biaya pendidikan
9
Media Pembelajaran

Resp.
3
3
3
3
2
2
2
2
1
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10 Teknologi
11 Orang tua
12 Pelayanan
13 Kualitas belajar
14 Ruang bermain
15 Toilet
16 UKS
17 Manajemen
Sumber: Data diolah.

1
1
1
1
1
1
1
1

Kami menyederhanakan komponen-komponen yang diperhatikan oleh kepala
sekolah, guru, orang tua murid, dan staf/marketing menjadi 10 komponen. Berikut adalah
10 komponen yang akan dijadikan ukuran kualitas pelayanan sekolah Xavier Remiel:
1.
Kurikulum;
2.
Guru;
3.
Sarana prasarana (Bangunan, Ruang bermain, Perpustakaan, Toilet, UKS, Area
parkir, Area antar jemput, Teknologi);
4.
Peserta didik;
5.
Manajemen sekolah (Struktur organisasi, Pengawasan mutu);
6.
Biaya pendidikan;
7.
Proses pembelajaran (Aktivitas, Model pembelajaran, Waktu pembelajaran, Media
pembelajaran, Buku ajar);
8.
Lingkungan sekolah (Keamanan, Kebersihan);
9.
Administrasi sekolah (Pendataan siswa, Rapor, Pelayanan, Pembayaran uang
sekolah);
10. Komunikasi (Antara orang tua dan sekolah, antara sekolah dan Yayasan).
Penyederhanaan menjadi 10 komponen dinilai tidak terlalu sedikit sehingga sulit
menjelaskan kualitas pelayanan sekolah dan tidak terlalu banyak sehingga dapat
menyebabkan proses pengambilan data menjadi lama dan responden menjadi enggan untuk
menjawab.
5.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dengan menyebarkan
kuesioner kepada para pemangku kepentingan di sekolah Xavier Remiel diperoleh 23
komponen yang menjadi perhatian utama. Beberapa dari komponen tersebut memiliki
kemiripan persepsi sehingga disederhanakan menjadi 10 indikator yang merupakan faktor
yang menjadi perhatian dalam penilaian service excellence di sekolah Xavier Remiel yaitu:
1.
Kurikulum;
2.
Guru;
3.
Sarana prasarana;
4.
Peserta didik;
5.
Manajemen sekolah;
6.
Biaya pendidikan;
7.
Proses pembelajaran;
8.
Lingkungan sekolah;
9.
Administrasi sekolah;
10. Komunikasi.
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Kesepuluh komponen tersebut di atas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tingkat
kepentingan dan tingkat kinerja. Tingkat kepentingan adalah untuk menilai seberapa
penting kesepuluh faktor tersebut dari para pemangku kepentingan. Tingkat kinerja adalah
untuk menilai seberapa baik pelaksanaan dari pihak sekolah untuk kesepuluh faktor
tersebut.
Saran
Untuk pelaksanaan service excellence di sekolah Xavier Ramiel, disarankan untuk
melakukan PKM selanjutnya yaitu pengukuran 10 indikator service excellence kepada para
pemangku kepentingan di sekolah yaitu yayasan, kepala sekolah, guru, staf/marketing dan
orang tua murid. Kuesioner disarankan untuk menggunakan skala 1(sangat tidak penting)
sampai dengan 10(sangat penting) untuk tingkat kepentingan setiap faktor dan skala
1(sangat buruk) sampai dengan 10 (sangat baik) untuk tingkat kinerja pada sekolah Xavier
Remiel. Selisih antara penilaian kepentingan dan kinerja oleh para pemangku kepentingan
akan diuji menggunakan statistik untuk menentukan kesenjangan kepentingan dan kinerja
yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengetahui kesenjangan
pelayanan (service gap) antara yang diharapkan dan telah diberikan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan di masa mendatang. Pengambilan data dapat dilakukan menggunakan
kuesioner daring untuk menghindari tatap muka langsung pada kondisi saat ini.
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ABSTRAK
Melihat fenomena pentingnya akuntansi terutama laporan keuangan dan problem etik nya bagi para akuntan,
maka pelaksaan kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta
yang akan memberikan suatu wawasan tentang akuntansi dasar yang akan dipakai dalam pembelajaran
selanjutnya dan problem etik yang dihadapi oleh para akuntan. Pada pengabdian yang bersifat seminar ini
diberikan latihan-latihan dan pengenalan tentang akuntansi dasar dan problem etik terkait dengan profesi
Akuntan. Luaran dari kegiatan ini berupa Modul Pengenalan Akuntansi Dasar yang meliputi penjelasan
materi serta materi terkait dengan Etika Profesi Akuntansi sehingga siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal
Ika dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan dalam hal mempersiapkan siswasiswi untuk menjawab soal-soal Ujian Nasional dan dalam memasuki dunia kerja dan kemandirian.
Kata kunci : Akuntansi Dasar, Etika, Laporan Keuangan.
ABSTRACT
Seeing the phenomenon of the importance of accounting especially financial statement and ethic problem for
accountant, so this service activities addressed to students of SMA Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta which
will provide the insight of basic accounting used for continuing study and ethic problems that faced by
accountant. On this seminar service we giv them training and introduction of accounting and ethic related to
accountant. The output of this activities is the module of Basic Accounting which include explanation and
material related Accounting Profession Ethics, so the students of SMA Bhinneka Tunggal Ika can improve
their knowledge, skill, and entrepreneurship in preparation to answer the problem of National Examination
and entering the world of work and independence.
Keywords : Basic Accounting, Ethic, Financial Statement.

PENDAHULUAN
• Analisis Situasi
Dalam website sekolah Bhinneka Tunggal Ika disebutkan bahwa misi nya adalah:
“Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter,
Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta
didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada Kami sebagai Lembaga
Pendidik.”
Era persaingan prestasi dan persaingan kerja yang makin ketat memotivasi Program
Studi S1 Akuntansi FE Untar untuk berpartisipasi memberikan pembekalan untuk
pencerahan kondisi persaingan ini kepada masyarakat khususnya siswa-siswi SMA.
Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam rangka mewujudnyatakan partisipasi Program Studi
S1 Akuntansi FE Untar dan agar bangsa ini memiliki generasi muda yang dapat
menghadapi persaingan dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang cukup.
Widhiandono dan Septin (2008) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa Brand
Positioning merupakan hal penting dan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam
memilih program baik di PTN maupun PTS dan media promosi yang dinilai penting bagi
mahasiswa PTN dan PTS adalah majalah, pameran program, pameran dagang, agen
program, dan alumni. Dalam menghadapi persaingan antar perguruan tinggi, positioning
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yang merupakan usaha menancapkan brand di benak masyarakat harus terus dilakukan
dengan berkelanjutan dan berbagai cara. Kreatifitas dalam berkompetisi memenangkan
persaingan sangat diperlukan. Adanya integrasi antara kegiatan pengabdian masyarakat dan
promosi menjadi salah satu kreatifitas bentuk promosi Perguruan Tinggi yang dikemas
dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat beberapa dosen sebagai agen program
seperti yang dikemukakan oleh Widhiandono dan Septin (2008) di atas.
Perkembangan ilmu akuntansi yang akhir-akhir ini terpengaruh oleh adanya
International Financial Reporting Standard (IFRS) juga perlu disosialisasikan kepada
siswa-siswi SMA agar menambah wawasan hingga siap berkompetisi global. Dalam tahap
awal kompetisi di tingkat nasional terlebih dahulu yang dapat dilakukan dengan membekali
siswa-siswi SMA menghadapi Ujian Negara Akuntansi. Di samping itu, dalam rangka
membuka wawasan siswa-siswi SMA di bidang akuntansi juga diperlukan sosialisasi
prospek peran dan karir akuntan. Krismansimamora (2011) mengungkapkan bahwa melihat
kondisi profesi akuntan dan peranannya di Indonesia sampai saat ini, maka profesi akuntan
memiliki beberapa keunggulan antara lain :
1. Kemudahan dalam memasuki dan meraih peluang kerja
2. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesi melalui jenjang Pendidikan S2 dan
S3 serta Pendidikan profesi berkelanjutan
3. Keleluasaan dalam menentukan pilihan profesi ( akuntan publik , akuntan manajemen
, akuntan pemerintah , dan akuntan pendidik )
Keadaan ini menjadikan Akuntan sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan
keberadaannya dalam lingkungan organisasi bisnis. Keahlian-keahlian khusus seperti
pengelolaan data bisnis menjadi informasi berbasis komputer, pemeriksaan keuangan
maupun non keuangan, penguasaan materi perundang-undangan perpajakan adalah hal-hal
yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntan.
Senada dengan hal di atas, www.auditorinteral.com (2010) mengungkapkan bahwa
Bureau of Labor Statistics (Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat) menerbitkan daftar
30 pekerjaan yang pertumbuhan lapangan kerjanya terbesar dalam rentang dekade 20082018, dan menyatakan bahwa profesi akuntan & auditor menduduki peringkat kedelapan
serta diproyeksikan akan tumbuh sebesar 21,7%. Bahkan di pemerintahan pun terdapat
peluang karir sebagaimana dikemukakan Bagjana (2008) bahwa cukup banyak peluang
karir yang dapat ditempuh lulusan akuntansi di lembaga pemerintahan antara lain:
1.
Di tingkat pemerintah pusat, lulusan akuntansi dapat menempuh karir pada
Inspektorat Jenderal (Irjen) yang ada di setiap departemen di Indonesia, selain itu dapat
juga menjadi auidtor pada BPK atau BPKP.
2.
Di tingkat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota, lulusan
akuntansi dapat menempuh karir sebagai auditor di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda),
dapat juga menjadi akuntan di setiap unit kerja Pemda, karena saat ini setiap unit kerja
Pemda diwajibkan menyelenggarakan pengakuntansian sendiri.
3.
Menjadi pengajar atau instruktur pada diklat-diklat yang diselenggarakan
pemerintah, yang di kalangan pemerintah profesi ini dikenal dengan istilah widyaiswara.
4.
Pekerjaan lainnya yang membutuhkan skill seorang sarjana akuntansi seperti di
Lembaga Pemerintahan yang memiliki banyak kecabangan tugas yang hingga kini belum
dapat terpenuhi semua.
Dampak globalisasi sangat luas, namun yang terpenting bukan sekedar memenangkan
persaingan belaka. Yang terpenting adalah bagaimana akuntan dapat tetap
mempertahankan independensi sebagai bukti integritasnya dengan memperhatikan etika
dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Suwarjono (2013) mengemukakan bahwa
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Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang
harus dipenuhi:
• Kredibilitas
• Profesionalisme
• Kualitas Jasa
• Kepercayaan

Pemahaman peran dan karir akuntan sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh profesi
akuntan internal atau eksternal saja tetapi juga oleh masyarakat sebagai para calon
pengguna laporan keuangan dan calon praktisi akuntan untuk membuka wawasan publik.
Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang akan menghadapi Ujian Negara ada tiga
kelas dan kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika memberikan kesempatan kegiatan
ini sebagai sarana pembekalan menghadapi Ujian Negara Akuntansi. Selain pelatihan
akuntansi menghadapi Ujian Negara Akuntansi, generasi muda perlu disosialisasikan etika
profesi akuntan agar membuka wawasan terkait profesi akuntan. Penyuluhan etika profesi
akuntan yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat
jika mereka suatu saat menjadi akuntan dapat menjadi akuntan yang beretika.
Permasalahan Mitra
Masalah persaingan prestasi dan persaingan kerja pasti dihadapi oleh setiap generasi
yang masih produktif. Yang perlu dijaga adalah dalam menghadapi berbagai persaingan
harus tetap dapat mempertahankan reputasi agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
Namun seringkali berita-berita yang tersiar di media masa banyak kasus pelanggaran etika.
Indriyani Dewi (2006) dalam www.eprints.ums.ac.id dikemukakan bahwa: Tanpa etika,
profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk
proses pembuatan keputusan bisnis oleh pelaku bisnis. Disamping itu, profesi akuntansi
mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat.
Hal ini seiring dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan. Baik
akuntan publik, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Media Akuntansi
(2003), dalam Ekayani dan Adi Putra (2003)). Pelanggaran etika oleh akuntan publik
misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan yang tidak
memenuhi klasifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar
Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya
dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar
tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan
pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya
karena didapatkannya intensif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan
keuangannya diperiksa (Wulandari dan Sularso, 2002).
Oleh karena itu, berbagai calon profesi akuntan harus mendapat sosialisasi perlunya
menjaga integritas dengan menjalankan fungsinya masing-masing tanpa melanggar etika
sehingga kepercayaan publik dapat terus dibangun demi pencitraan profesi akutan di mata
publik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi para dosen
akuntansi FE Untar dalam membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika melalui
pelatihan akuntansi untuk memberikan wawasan tentang akuntansi dasar dalam
menghadapi Ujian Negara Akuntansi dan penyuluhan etika profesi akuntan dalam
menghadapi krisis perekonomian dunia. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam
membuka wawasan generasi muda dan memberikan bekal bagi para siswa saat menghadapi
•
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dunia kerja dan dunia usaha kelak jika masa studi nya telah selesai serta dapat sebagai
sarana promosi FE Untar.

TARGET DAN LUARAN
Target Capaian
Pembekalan materi pelatihan akuntansi dasar dan problem etiknya diberikan kepada
siswa-siswi kelas XII SMA Bhinneka Tunggal Ika yang dibutuhkan untuk persiapan proses
pembelajaran, juga untuk membekali mereka menghadapi dunia kerja dan dunia usaha.
Diharapkan dari modul ini siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat mengingat
kembali materi pelatihan dan mempraktekannya untuk kemandirian usahanya pada masa
depan. Selain memberikan pelatihan dan modul kami juga menyebarkan angket untuk
mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan ini, sehingga dapat dijadikan acuan untuk topik
PKM selanjutnya.
Target capaian dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi
siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika serta memahami akuntansi untuk pembuatan
keputusan investasi disertai dengan penanaman etika profesi.
Luaran
a.Luaran kegiatan PKM ini berupa Modul Pelatihan Akuntansi Dasar Dan Etika Bisnis.
Modul ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami Akuntansi melalui soal-soal
latihan serta pemahaman mengenai Etika bisnis atau etika seorang Akuntan profesional
sehingga siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat lebih memahami Akuntansi dan
membantu proses pembelajaran serta memahami mengenai etika bisnis dalam dunia usaha
yang nantinya akan mereka hadapi.
b.Luaran lainnya dari kegiatan PKM ini adalah pembuatan artikel Pengabdian Kepada
Masyarakat yang siap untuk dipublikasikan.
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan mengunjungi
SMA Bhinneka Tunggal Ika yang terletak di Jakarta. Pelatihan dilakukan dengan
memberikan pelatihan akuntansi dan etika profesi secara teori dalam bentuk penjelasanpenjelasan disertai sesi tanya jawab yang kemudian dilanjutkan dengan menjawab soalsoal latihan.
Pelatihan ini memang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak sekolah mengingat
mereka sangat membutuhkan materi belajar dalam memulai pembelajaran di sekolah
menengah atas. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan ruangan
untuk menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswi agar dapat mengikuti
pelatihan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya. Pelaksanaan PKM
diselenggarakan pada hari sekolah, seusai jam belajar agar siswa-siswi tidak terganggu
dengan aktivitas sekolah. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga sudah disesuaikan.
Tim PKM ini terdiri dari empat orang, dimana tiga orang dosen dan satu orang
mahasiswa. Tiga orang dosen tim PKM yang akan melakukan pelatihan penyusunan
laporan keuangan adalah:
1. Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP  kepakaran: Akuntansi dan Pajak
2. Drs. Urbanus Ura Weruin, M.Hum  kepakaran : Filsafat dan Etika
3. Yuniarwati SE., MM, Ak, CA, BKP  kepakaran : Akuntansi dan Pajak
Satu orang mahasiswa S1 yang dilibatkan dalam PKM ini adalah:
1. Chelsea Oktavia (NIM: 115170007)
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HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Hasil Kegiatan PKM
Melihat antusias dari siswa/siswi kelas XII SMA Bhinneka Tunggal Ika yang besar,
dapat disimpulkan PKM ini telah berlangsung dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka
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Tunggal Ika ini telah mendengarkan dan mengerti pembahasan teori dan berusaha
menjawab seluruh pertanyaan latihan dengan baik. Diakhir pelatihan juga dibagikan angket
untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa/siswi terhadap pelatihan PKM. Setelah
dilakukan penilaian atas soal-soal latihan Akuntansi yang diberikan, terdapat perbedaan
yang cukup signifikan dimana para siswa-siswi lebih memahami setelah dilakukan
pelatihan dan pembekalan mengenai materi Akuntansi dasar.
Setelah Pelatihan Akuntansi dilanjutkan dengan pembekalan dan penjelasan materi terkait
Problem Etik, di mana dalam hal ini siswa-siswi diberikan pembekalan dan pemahaman
mengenai etik dan perilaku sebagai seorang Akuntan yang profesional serta memberikan
gambaran dan informasi terkait dengan bidang usaha dalam dunia kerja.
Luaran yang dicapai
Luaran dari kegiatan ini berupa Modul Pelatihan Akuntansi Dasar yang meliputi soal-soal
latihan dan penjelasan materi serta materi terkait dengan Etika Profesi sehingga siswa-siswi
SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
kewirausahaan dalam hal mempersiapkan siswa-siswi dalam memasuki dunia kerja dan
kemandirian. Kami juga berharap dengan dilaksanakannya PKM ini dapat menjadi bekal
bagi siswa/siswi Bhinneka Tunggal Ika dalam mempersiapkan Ujian Negara Akuntansi dan
memahami etika profesi akuntan saat ini.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
PKM pelatihan akuntansi dasar dan etika profesi kepada siswa/siswi Bhinneka
Tunggal Ika sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Terlihat dari tingginya
ketertarikan siswa/siswi dalam mengikuti pelatihan PKM. Adanya pelaksanaan PKM
selanjutnya amat dibutuhkan karena masih banyak siswa/siswi yang membutuhkan
persiapan diri untuk menghadapi Ujian Negara Akuntansi dan memahami etika profesi
akuntan saat ini sebagai bekal mereka dalam menghadapi dunia usaha sesungguhnya
setelah mereka melewati masa didik nya.
Saran
Pelatihan PKM ini sangat dibutuhkan secara berkesimbungan dengan pembekalan
topik yang dibutuhkan siswa/siswi. Pembekalan materi Ujian Negara juga sebaiknya terus
diberikan karena selanjutnya setiap tahunnya banyak siswa/siswi yang akan terus
menghadapi Ujian Negara. Setelah lulus dari SMA pun, para siswa siswi harus memahami
tentang etika profesi akuntan untuk digunakan di dunia kerja nantinya. Sehingga tim PKM
mendapatkan saran sebaiknya Pelatihan ini dapat terus berlanjut untuk semester berikutnya
dengan materi lainnya terkait dengan Akuntansi.
DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, Gumelar; (2019); https://guruakuntansi.co.id/pengertian-kewirausahaan/
Auditor internal (2010); Profesi Akuntansi dan Auditor Tumbuh; Berita Auditor Internal,
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http://bagjana.wordpress.com
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ABSTRAK
Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para pelaku
anggota koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang
berkaitan dengan bagaimana melakukan pengelolaan atas keuangan usaha dan pencapaian pengelolaan hasil
usaha dengan cara-cara yang tertib dan dapat dipertanggunjawabkan.
Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode seminar dan diskusi tanya jawab yang diikuti lebih
dari 50 orang peserta. Para peserta merupakan anggota dari forum usaha mikro atau disingkat forsamik,
dibentuk sebagai wadah pelaku usaha mikro yang pembentukannya difasilitasi perangkat daerah yang
membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
Hasil dari kegiatan penyuluhan, seminar dan diskusi tanya jawab menunjukan bahwa dari hasil evaluasi dapat
diketahui secara umum para peserta belum sepenuhnya memahami tentang pengelolaan keuangan secara baik
dan benar, mereka masih kurang informasi dalam hal-hal disiplin penggunaan uang untuk usaha dan untuk
keluarga, masih belum tertib administrasi atas setiap transaksi usahanya sehingga kemampuan untuk
membuat laporan keuangan masih harus ditingkatkan lagi.
Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga menunjukkan bahwa belum terlihat hasil yang
signifikan dari para pelaku UMKM, karena waktu yang terbatas. Diperlukan kegiatan pelatihan dan juga
pendampingan yang berkelanjutan untuk memberikan pemahaman atas materi yang lebih baik.
Kata Kunci:

Penyuluhan, UMKM, Dinas Koperasi & UMKM, Kabupaten Tangerang

ABSTRACT
This community service aims to provide training and counseling to cooperative members and UMKM
members of the Dinas Koperasi and UMKM of Kabupaten Tangerang, Banten Province regarding how to
manage business finances and achieve the management of business results in an orderly and accountable
manner. .
This community service was carried out by means of seminars and question and answer discussions which
were attended by more than 50 participants. The participants are members of the micro business forum or
forsamik, formed as a forum for micro-business actors whose formation is facilitated by regional apparatus
in charge of empowerment and micro-business development, in this case the Office of Micro Business
Cooperatives, Tangerang Regency, Banten Province.
The results of counseling activities, seminars and question and answer discussions show that from the results
of the evaluation it can be seen that in general the participants do not fully understand financial management
properly and correctly, they are still lacking information in disciplinary matters of using money for business
and for families, still the administration of each business transaction is not yet orderly, so the ability to
produce financial reports still needs to be improved.
The results of these community service activities also show that there are no significant results from MSME
actors, due to limited time. Training activities and ongoing mentoring are needed to provide a better
understanding of the material.
Keywords: Counseling, UMKM, Dinas Koperasi & UMKM, KabupatenTangerang
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I.
PENDAHULUAN
a. Analisis Situasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang ini beralamat di Jl. Gedung
Usaha Daerah lt.3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dalam rangka usaha pemberdayaan
dan pengembangan usaha mikro, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Tangerang
ini telah membentuk wadah pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan dengan keputusan
Bupati Tangerang Nomor: 518/Kep.556-Huk/2018 pada tanggal 18 oktober 2018. Forum
usaha mikro atau disingkat Forsamik, dibentuk sebagai wadah pelaku usaha mikro yang
pembentukannya difasilitasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten
Tangerang. Salah satu fungsi dibentuknya forum ini adalah mensosialisasikan program dan
fasilitasi pemerintah daerah terutama yang berkaitan kebutuhan pelaku usaha mikro seperti:
Fasilitasi pembiayaan melalui Unit pengelola dana bergulir (UPDB), Fasilitasi sertifikasi
usaha seperti HAKI, Halal, SPP-PIRT, dan BPOM. Pelaku usaha mikro yang sudah
bergabung juga berkesempatan mengikuti pelatihan pelatihan baik tentang SDM,
pemasaran dan peningkatan kualitas produk yang difasilitasi pemerintah kabupaten
pemerintah provinsi, kementrian koperasi dan kegiatan mandiri yang diadakan langsung
oleh forsamik, yaitu pelatihan-pelatihan yang dianggap perlu untuk pengembangan usaha
anggota yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah daerah, forum akan menyelenggarakannya
secara mandiri. Di usianya yang masih belia, Forsamik selain fokus untuk peningkatan
pengetahuan anggota dengan mengirimkan anggota ke berbagai pelatihan, juga sedang
berupaya maksimal mensosialisasikan program-program yang dilakukan ke seluruh
kecamatan.
Sosialisasi ini dalam upaya mengajak para pelaku usaha mikro untuk bergabung dan
memanfaatkan program fasilitasi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuannya sesuai
aspirasi dan kebutuhan anggota forum usaha mikro membangun kordinasi dalam upaya
membangun sinergi dengan instansi, lembaga/badan usaha, dan/atau perangkat daerah
terkait lainnya. Menurut IAI (dalam SAK 2018:1) UMKM diartikan sebagai entitas
tanpa akuntanbilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta
kriteria usaha mikro,kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No
20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. UMKM sebagai sektor ekonomi utama yang
berperan dalam pertumbuhan perekonomian nasional (Febriyantoro & Arisandi, 2018).
Pada umumnya kegiatan dalam usaha berjalan tanpa mengandalkan informasi
keuangan yang disusun secara tertib dan teratur. Banyak diantara para pengusaha Mikro
ataupun Usaha Kecil khususnya anggota koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dapat berjalan normal tanpa dukungan
informasi keuangan yang memadai yang disusun secara tertib dan teratur. Para pengusaha
ini dapat berhasil dalam usahanya tanpa menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk
pengambilan keputusan, dan biasanya hanya didasarkan pada intuisi dan kebiasaan yang
berasal dari pengalaman sebelumnya, dan biasanya pengelolaan keuangan hanya dianggap
sebagai kegiatan yang berjalan begitu saja tanpa perlu dilakukan pengendalian. Mengapa
demikian? Karena mengelola uang dianggap sekedar menata pengeluaran usaha dan
penerimaan terkait penjualan saja. Mereka para pelaku usaha tidak memahami dan
menyadari bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan
perusahaan. Pemahaman terhadap manajemen keuangan tidak hanya sekedar bagaimana
cara mengelola uang kas, namun juga pada bagaimana cara mengelola keuangan untuk
menghasilkan keuntungan. Menurut Nurizzahmaulidina (2017), sebagian besar pengusaha
sering mengabaikan masalah administrasi, apalagi menata atau menggorganisasikannya.
Mereka tidak memahami bahwa tujuan menata file adalah untuk memudahkan pencarian
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apabila kelak diperlukan sebagai bahan referensi untuk perencanaan dan pengambilan
keputusan.
Laporan Keuangan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi dalam
pengelolaan usaha, antara lain pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Hal ini
dikarenakan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam monitoring maupun
perencanaan usaha kedepannya. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan untuk
mengajukan modal kepada kreditur (Narsa, 2012).
b. Permasalahan dan Solusi Mitra
Dalam mengembangkan usaha dan bisnisnya, masalah manajemen keuangan ataupun
pengelolaan keuangan perusahaan merupakan bagian dari kelemahan yang cukup mendasar
bagi para pelaku anggota koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Banyak yang mencampuradukkan dalam
pengelolaan dana untuk usaha dan dana milik keluarga, serta biasanya tidak memiliki
laporan keuangan atau laporan keuangannya sangat sederhana. Pemahaman pelaku usaha
kecil terhadap pentingnya administrasi sangat terbatas. Padahal apabila kegiatan
administrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan manfaatnya sangat besar.
Minimal pelaku UMKM seharusnya mempunyai buku catatan kas masuk dan juga kas
keluar, sebab pada kenyataannya para pelaku UMKM lebih tertarik membahas ide dan
inovasi bisnis, produksi dan target penjualan serta strategi pemasaran dibandingkan dengan
berbicara manajemen keuangan. Setelah dianalisis lebih lanjut, permasalahan semacam ini
berakar dari tidak semua pelaku usaha memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi dan
manajemen, sedangkan jika harus memperkerjakan seorang ahli masih belum
memungkinkan secara finansial (Rudiantoro & Siregar, 2012).
Untuk memudahkan pengawasan, pengusaha harus disiplin dan bijak dalam
mendayagunakan uangnya, dan perlu dilakukan pencatatan untuk setiap penerimaan
maupun pengeluaran, karena dengan adanya catatan keuangan ini dapat diketahui semua
rincian dan rangkuman penerimaan dan penggunaan uang. Jika perusahaan semakin
berkembang maka kebutuhan atas laporan keuangan baik untuk pengukuran kinerja
ataupun perencanaan usaha sangat penting. Untuk itu perlu dimulai dari kegiatan
administrasi atau menata setiap kegiatan dalam bentuk file-file yang tersusun rapi untuk
dilaksanakan perusahaan. Misalnya, pengelolaan dan administrasi asset-aset perusahaan,
pengelolaan dan administrasi: kas, piutang, hutang, persediaan mulai bahan baku sampai
bahan jadi.
Terkait hal tersebut, maka solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan
penyuluhan terhadap para anggota koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Adapun kegiatan Penyuluhan ini menurut
Rismajayanti [2012], akan memberikan arti penting dan fungsinya untuk :
a. Memfasilitasi Proses Pembelajaran Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha;
b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku usaha dan pelaku ke sumber informasi
c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama
dan pelaku usaha
d. Membantu para pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan
organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif,
menerapkan tatkelola berusaha yang baik dan berkelanjutan
e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan
tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
Penyuluhan dan juga pelatihan ini dilakukan dengan metode seminar dan tanya jawab
yang terstruktur dan juga konsultatif atas permasalahan yang dialami para mitra ini yang
terkait dengan masalah manajemen keuangan. Menurut Nurizzahmaulidina (2017),
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masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku usaha mikro kecil
menengah
(UMKM)
dalam
mengembangkan
bisnisnya.
Banyak
yang mencampuradukkan dana usaha dan keluarga dan tidak memiliki laporan keuangan.
Adapun materi yang diberikan sebagai upaya mengatasi permasalahan para anggota
koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten adalah dengan memberikan pemahaman terkait administrasi, pencatatan dan
pengelolaan keuangan, seperti:
a. Administrasi aset tetap, aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam
neraca diletakkan pada sisi aset di bawah persediaan. Aset tetap berpotensi menjadi modal
dengan catatan data tentang setiap aset yang dimiliki perusahaan tercatat dengan tertib
dalam administrasi aset. Pencatatan atas aset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan
barang tersebut dibeli kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusutan dan
mulai berlakunya serta waktu berakhirnya.
b. Administrasi Kas, uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca
diletakkan pada sisi aset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lazimnya tidak besar dan
ketersediaanya secukupnya untuk mendukung kegiatan perasional sehari-hari. Uang tunai
di dalam kas perlu dijaga jumlah maksimalnya yakni sebesar kebutuhan operasional.
Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah
uang kas yang masuk dan yang keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan
dan pengeluaran
c. Administrasi piutang, Administrasi piutang merupakan catatan yang penting. Catatan
yang benar dan terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal
piutang dapat dijadikan agunan kepada pemberi pinjaman untuk mengatasi keuangan
jangka pendek. Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan
evaluasi/pengendalian.
d. Administrasi Hutang, hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal.
Pada neraca akun hutang diletakkan pada sisi passive atau liability. Pencatatan hutang
perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan tentang posisi hutang akan member
peringatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai langkah antisipasi.
e. Administrasi persediaan, persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca
akun persediaan diletakkan pada sisi aktiva di bawah akun piutang. Persediaan memiliki
peran yang strategik baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur.
Administrasi yang dilakukan secara tepat waktu sangat membantu pemilik usaha
mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agat tidak kehabisan
persediaan.
f. Administrasi penggajian. Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen
personalia. Dalam sistem administrasi keuangan, administarsi penggajian masuk kedalam
kelompok biaya. Pencatatan tentang penggajian akan menginformasikan tentang jumlah
biaya yang dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi pengajian juga sebagai dasar
dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan.
g. Administrasi lainnya, administrasi surat masuk, surat keluar, pencatatan tentang
berbagai kebijakan perusahaan, administrasi sewa-menyewa aset, kerjasama serta kegiatan
langsung yang dilakukan oleh perusahaan.
II. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan pelatihan manajemen keuangan bagi usaha mikro pada anggota koperasi
dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
dilakukan dengan beberapa sesi/langkah berikut ini:
1. Sesi Ceramah
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Dalam sesi ini, peserta diberikan materi tentang manajemen keuangan dalam mengelola
usahanya. Peserta diberikan pemahaman dan motivasi betapa pentingnya manajemen
keuangan dalam mengelola perusahaan. Peserta diberikan penjelasan mengenai langkahlangkah dan cara-cara dalam mengelola keuangan perusahaan, baik pengelolaan dan
administrasi aset-aset perusahaan, seperti: kas, piutang, hutang, persediaan mulai bahan
baku sampai bahan jadi.
2. Sesi Tutorial
Dalam sesi ini peserta diberikan latihan seberapa besar para peserta mengetahui dan
memahai manajemen keuangan. Diberikan simulasi praktik dalam membuat administrasi
aset-aset, mana yang harus dimasukkan ke buku kas, piutang, hutang, dan persediaan
dengan memberikan contoh kasus transaksi-transaksi yang terjadi pada usaha sektor
UMKM.
3. Sesi Diksusi/ Tanya jawab
Dalam diskusi/Tanya jawab ini, para peserta sangat antusias bertanya mengenai
permasalahan yang peserta hadapi kaitannya dengan manajemen keuangan. Sebagian
besar dari peserta belum mengetahui apa itu manajemen keuangan yang baik dan benar,
apa manfaat dengan melakukan manajemen keuangan yang baik dan benar, bagaimana
menyusun administrasi dalam pengelolaan asset perusahaan, bagaimana menyusun
laporan keuangan untuk UMKM mereka. Ada sebagian peserta yang sudah membuat
pencatatan tapi masih ala kadarnya dan mereka masih semaunya mengambil dana dari
usaha mereka sehingga sering kali usahanya tersendat. Sebagian dari peserta lainnya ada
yang masih sama sekali tidak melakukan pencatatan keuangan.
Foto2 kegiatan dalam pelaksanaan PKM:
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaanya, pengabdian pada masyarakat pada anggota Koperasi dan
UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ini
berjalan dengan lancar, yang meliputi:
1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pelatihan dan
pendampingan dalam manajemen keuangan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019
bertempat di Kabupaten Tangerang.
2. Ceramah
Pada sesi ceramah ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian manajemen
keuangan, pentingnya pelaporan keuangan. Peserta diberikan materi tentang tata cara
penyusunan administrasi asset-aset dan pembukuan sederhana untuk UMKM, penyusunan
pencatatan/buku dan kegunaan-kegunaannya dalam pencatatan keuangan. Pencatatan yang
harus disiapkan adalah pencatatan transaksi kas, piutang, hutang, persediaan, dan
administrasi lainnya. Dengan menyusun/ membuat pencatatan administrasi tersebut, maka
laporan keuangan salah satunya, laporan laba rugi dan neraca bisa dilakukan. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Adisaputro (2011), bahwa melalui usaha mencatat berbagai bentuk
transaksi yang dilakukan
perusahaan maka akan dijadikan dasar dalam melakukan
pelaporan keuangan, pentingnya pencatatan ini lebih diarahkan dalam rangka melakukan
rekam keuangan yang seharusnya memang dilakukan, sehingga pemasukan dan
pengeluaran keuangan akan semakin jelas.

3. Tutorial
Pada sesi tutorial, peserta diberikan materi contoh-contoh kasus transaksi yang ada di
koperasi dan UMKM. Selanjutnya dari contoh transaksi-transaksi tersebut dicatat di buku
catatan yang tepat, apaka harus dicatat di buku kas, atau buku persediaan, dan lain-lain.
Sehingga dari buku catatan tersebut dapat ditarik laporan keuangan.
4. Diskusi/ Tanya Jawab
Pada sesi diskusi, para peserta diberikan waktu untuk bertanya mengenai permasalahan
yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan, pembukuan/ pelaporan
keuangan untuk untuk anggota koperasi dan UMKM. Peserta sangat antusias, mereka
sangat ingin tahu apa itu manajeman keuanga, pentingnya manajemen keuangan, dan
bagaimana membuat catatan untuk dapat menyusun laporan keuangan sederhana yang
gampang mereka pahami dan mereka laksanakan. Dalam sesi ini dijelaskan apa itu
manajemen keuangan, apa pentingnyan manajemen keuangan dan bagaimana membuat
catatan untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sederhana, menjawab semua
pertanyaan yang peserta ajukan dengan penjelasan yang gampang dimengerti., karena
perencanaan itu sendiri adalah bagaimana para pengelola menemukan cara terbaik
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan juga dijelaskan oleh Kuswadi (2005)
bahwa melalui perencanaan bidang keuangan ini maka dapat dilakukan dengan cara
melakukan penganggaran keuangan dan dilanjutkan dengan mengalokasikan anggaran
sesuai dengan rencana yang dibuat.
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Foto Diskusi dan Tanya Jawab dalam Pelaksanaan PKM:

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut secara umum
acara seminar dan ceramah ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat dukungan
staf dan pimpinan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Propinsi
Banten yang telah menyediakan fasilitas dan bantuan dalam mengumpulkan audiens para
pelaku usaha mikro. Pemberian materi dengan melakukan pemahaman awal terkait laporan
keuangan dan perpajakan kepada para peserta pelaku usaha mikro ini dilakukan guna
memberikan pencerahan tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang benar. Para
peserta yang merupakan pelaku usaha mikro tersebut diajak untuk melakukan evaluasi dan
kajian atas pengelolaan keuangannya selama ini. Setelah para peserta mendapatkan
pencerahan awal tentang pentingnya pengelolaan keuangan dengan benar, maka untuk
selanjutnya para peserta diberikan secara detil materi-materi pokok terkait dengan
pengelolaan keuangan.
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Foto kegiatan seminar pelaksanaan PKM:

Pada sesi seminar dan ceramah tersebut, para peserta diberikan materi dan
dilakukan diskusi yang mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang benar.
Diskusi dimulai dengan pentingnya memiliki kemampuan yang mendasarkan pada setiap
pencatatan dan pelaporan keuangan dengan benar, pada sesi ini para peserta diminta
menjelaskan aktifitas dan bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana mereka
menghitung harga pokok serta bagaimana mereka memahami dan menghitung pajak untuk
usaha mikro. Dari hasil diskusi menunjukkan bahwa pada umumnya mereka belum
sepenuhnya menyadari hakekat pentingnya pengelolaan keuangan dengan baik dan benar,
para peserta belum sepenuhnya memahami pentingnya melakukan tertib administrasi atas
setiap transaksi keuangan dan perhitungan harga pokok yang benar.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan anggota
Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten ini dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan pada
para pelaku UMKM berjalan dengan lancar yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Para peserta yang meliputi pelaku usaha mikro yang masuk dalam wadah Forum Usaha
Mikro atau disingkat Forsamik ini telah mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif
dalam setiap diskusi. Para peserta dapat merasakan manfaat dan kepentingan adanya
seminar dan diskusi serta tanya jawab tentang pengelolaan keuangan dan tertib
administrasi.
2. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa secara umum para peserta belum sepenuhnya
memahami tentang pengelolaan keuangan secara baik dan benar, mereka masih kurang
informasi dalam hal-hal disiplin penggunaan uang untuk usaha dan untuk keluarga, masih
belum tertib administrasi atas setiap transaksi usahanya sehingga kemampuan untuk
membuat laporan keuangan masih harus ditingkatkan lagi.
3. Belum terlihat hasil yang signifikan dari para pelaku UMKM, karena waktu yang
terbatas. Diperlukan kegiatan pelatihan dan juga pendampingan yang berkelanjutan untuk
memberikan pemahaman atas materi yang lebih baik.
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ID A-EKONOMI-16
PELATIHAN TENTANG CARA MENGHITUNG PPH ORANG PRIBADI
KEPADA SISWA-SISWI SMA HARAPAN JAYA
Rini Tri Hastuti, Yanti
Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara
rinih@fe.untar.ac.id
yanti@fe.untar.ac.id
RINGKASAN

Dari survey pendahuluan, kami menemukan permasalahan dimana siswa-siswi di SMA Harapan Jaya belum
pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
dan cara menghitungnya. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi akan memberikan solusi dalam
bentuk penjelasan dan pelatihan tentang cara perhitungan PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Target yang
ingin kami capai dalam pelatihan ini adalah agar setelah pelatihan diadakan maka siswa-siswi di SMA
Harapan Jaya dapat memahami pentingnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tata cara
perhitungan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan yang akan kami
gunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan survey pendahuluan tentang sejauh
mana anak-anak tersebut telah memperoleh informasi mengenai PPh OP. Kedua, kami akan mempersiapkan
materi mengenai PPh OP beserta contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa dalam
bentuk Modul. Ketiga, kami membuat video yang berisi pelatihan materi dan kemudian video tersebut kami
serahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan ke pada para siswa, karena sekolah menggunakan system
online sejak pademi Covid 19. Luaran dari kegiatan PKM ini adalah: Modul, Video Materi pelatihan.
Publikasi di Senapenmas dan Poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.
Kata kunci: Pajak Penghasilan, SMA Harapan Jaya.

PENDAHULUAN
Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Kieso et al., 2018
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. Hal senada
juga dijelaskan oleh Rochmat Sumitro dalam Suandy (2011: 2), bahwa pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran
rutin.
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 perundangundangan 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.
KAJIAN TEORI
PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang berupa
active income yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berstatus karyawan, baik
karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Active income adalah penghasilan yang
berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
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Pemotong PPh Pasal 21 adalah
1.Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun
cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2.Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3.Dana pensiun
4.Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Adapun penerima penghasilan atau wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:
1.Pegawai
2.Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3.Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (yang disebut dengan Objek Pajak) adalah:
1.Penghasilan yang diterima atau diperolah pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang
bersifat teratur (seperti: gaji, tunjangan, beasiswa) maupun tidak teratur (seperti: tunjangan
hari raya, pemberian bonus kepada karyawan)
2.Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang
pensiun atau penghasilan sejenisnya
3.Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4.Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5.Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
6.Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang
rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan
imbalan sejenis dengan nama apapun
7.Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diberikan oleh:
a.Bukan Wajib Pajak
b.Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
c.Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus
Penghasilan tersebut jika yang menerima adalah orang pribadi subjek pajak luar negeri,
dinamakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.
Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:
PPh pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
Dimana, Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000
Di atas Rp 50.000.000 s/d
250.000.000
Di atas Rp 250.000.000 s/d
500.000.000
Di atas Rp 500.000.000

Rp

Tarif
Pajak
5%
15%

Rp

25%
30%
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Tarif PPh 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap
wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah berupa jumlah Penghasilan Bruto
yang diterima penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh penghasilan
yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan
Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP).
Besarnya penghasilan neto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
• Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000
sebulan atau Rp 6.000.000 setahun
• Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Besarnya PTKP per tahun yang mulai berlaku di tahun 2016 adalah:
Wajib Pajak tidak kawin dan memiliki tanggungan:
No.

Status

Kondisi

Jumlah

1

TK/0

54.000.000

2

TK/1

3

TK/2

4

TK/3

Lajang
dan
tidak
ada
tanggungan
Lajang dengan tanggungan 1
orang
Lajang dengan tanggungan 2
orang
Lajang dengan tanggungan 3
orang

Wajib Pajak kawin dan memiliki tanggungan/anak:
No.
Status
Kondisi
1
K/0
Kawin, istri tidak mempunyai
penghasilan dan tidak ada
tanggungan/anak
2
K/1
Kawin, istri tidak mempunyai
penghasilan dengan 1 ada
tanggungan/anak
3
K/2
Kawin, istri tidak mempunyai
penghasilan dengan 2 ada
tanggungan/anak
4
K/3
Kawin, istri tidak mempunyai
penghasilan dengan 3 ada
tanggungan/anak

58.500.000
63.000.000
67.500.000

Jumlah
58.500.000
63.000.000
67.500.000
72.000.000

Wajib Pajak kawin, dan penghasilan istri digabung dengan suami:
No.

Status

Kondisi

Jumlah

1

K/I/0

Kawin, suami-istri mempunyai
penghasilan dan tidak ada
tanggungan/anak

112.500.000
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2

K/I/1

3

K/I/2

4

K/I/3

Kawin, suami-istri mempunyai
penghasilan dengan 1 orang
tanggungan/anak
Kawin, suami-istri mempunyai
penghasilan dengan 2 orang
tanggungan/anak
Kawin, suami-istri mempunyai
penghasilan dengan 2 orang
tanggungan/anak

117.000.000
121.500.000
126.000.000

Yang menjadi tanggungan adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender
Besarnya PTKP bagi karyawati:
• Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
• Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP
untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya
• Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari
pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan
bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP
adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan tanggungan
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21
• Penghasilan bruto:
1.
Gaji sebulan
2.
Tunjangan PPh
3.
Tunjangan dan honorarium lainnya
4.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
5.
Penerimaan dlm bentuk natura yang dikenakan PPh
21 *)
6.
Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 5)
• Pengurangan:
7.
Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp
500.000 sebulan)
8.
Iuran pensiun dan iuran THT/JHT
9.
Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)
• Penghitungan PPh pasal 21:
10.
Penghasilan neto sebulan (6-9)
11.
Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12
bulan)
12.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
13.
Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12),
dibulatkan ke bawah hingga ribuan Rp
14.
PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif PPh 21)
15.
PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

*) natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
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final, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan
khusus.

METODE
Dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19
yang mengharuskan kami menjaga social distancing dengan pihak luar, maka kami
mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang
dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.
HASIL
Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul,
publikasi, dan poster. Modul akan kami serahkan bersamaan dengan laporan akhir ke
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Publikasi akan kami lakukan
dalam Senapenmas atau forum lainnya. Poster akan diikutsertakan dalam Research Week
yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara.
KESIMPULAN
Setelah melakukan melakukan survey pendahuluan, kami menemukan bahwa siswasiswi di SMA Harapan Jaya belum pernah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan tata cara perhitungannya menurut
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya kami menghadapi musibah adanya wabah virus COVID-19
yang mengharuskan kami menjaga social distancing dengan pihak luar, maka kami
mengambil cara mekanisme pelatihan dengan membuat video pelatihan materi yang
dimaksud dan kami serahkan video tersebut kepada pihak sekolah.
SARAN
Saran untuk pelatihan selanjutnya adalah agar dapat diberikan pelatihan dengan topik
yang berbeda, terkait dengan akuntansi keuangan, misalnya: akuntansi untuk piutang,
menyusun laporan keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan, dan lain sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
Kementrian Sekretariat Negara RI. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Salemba
Empat
Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Psl 21 Dan/Atau Pph Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang
Pribadi
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PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI WIRAUSAHA
DI LEBAK BANTEN
Thea Herawati Rahardjo 1, Nur Hidayah2
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Surel:thear@fe.untar .ac.id
2
Jurusan Manajemen,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: nurh@fe.untar.ac.id
ABSTRAK
Kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manajemren pengelolaan usaha distribusi
dan pengembangan usaha yang sudah dijalankan. Mitra yang dipilih merupakan usaha distributor saos cabe
yang terdapat di kabupaten Lebak Banten. Pada pelaksanaan usaha mitra mengalami kesulitan terutama dalam
hal manajemen, dan dalam pengembangan usaha. Sehingga usaha belum terkelola secara maksimal. Selain
itu produk yang dijual monoton belum ada diversifikasi produk.
Metode yang digunakan berupa forum discusion group dengan pemilik usaha sebagai mitra kegiatan PKM,
melakukan sosialisasi tentang manajemen dan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan . Selanjutnya
melakukan pendampingan pengadaan produk yang lebih inovatif dan memiliki kreasi yang lebih beragam.
Target yang diharapkan mencapai luaran, adalah peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan manajemen,
dan pengembangan distribusi variasi produk yang akan dijual.
Berdasarkan output tesebut telah mampu merubah cara pikir, kesadaran dan pemahaman pemilik usaha .
Dengan menambah variasi produk yang dipasarkan, berupa bumbu masakan yang siap pakai dengan merek
Diva yang membutuhkan distibutor. Hasil kegiatan menujukkan mitra telah memperluas pemasaran dengan
jenis produk baru dan pendapatan usaha menjadi meningkat.
Kata Kunci: manajemen distribusi, pengembangan , diversifikasi produk, usaha Saos
Abstract
Student Creativity Program activities aim to provide an understanding of the management of distribution
business management and business development that has been carried out. The partner chosen is a chili
sauce distributor business in the Lebak Banten district. The implementation of business partners experiences
difficulties, especially in terms of management and business development. So that the business has not been
managed optimally. Also, the products sold are monotonous, there is no product diversification. The method
used is in the form of group discussion forums with business owners as Student Creativity Program activity
partners, socializing the management and business development that must be carried out. Next, assist in the
procurement of products that are more innovative and have more diverse creations. The target expected to
achieve the output is increasing management knowledge, and developing the distribution of product
variations to be sold. Based on this output, it has been able to change the way of thinking, awareness, and
understanding of business owners. By increasing the variety of products marketed, in the form of ready-touse seasonings under the Diva brand that requires a distributor. The results of the activity showed that the
partners had expanded their marketing with new types of products and increased operating revenues.
Keywords: distribution management, development, product diversification, business sauce

PENDAHULUAN
Wirausaha merupakan sumber potensi ekonomi yang sangatlah besar. Zimmerer
(2008) mengemukakan kewirausahaan adalah hasil dari satu disiplin proses sistematis
penerapan kreativitas dan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan serta peluang di
pasar. Selain itu seorang pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan akan
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memperlihatkan sifat pembaharuan yang dinamis, inovatif dan adaptif terhadap perubahan
kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi (Ernani Hadiyati,2010). Seorang pengusaha
sangat dituntut untuk selalu tidak berhenti melakukan strategi pengembangan,. Tanpa
pengembangan suatu usaha dapat tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain
yang semakin memenuhi pasar. Amabile, (1996) dalam Prakoso, (2015) mengatakan
bahwa pengembangan sebagai penerapan hasil dari gagasan kreatif dalam perusahaan.
Pengembangan produk sangat bergantung pada kemampuan internal perusahaan dalam
mengelola usaha Hermana, Budi. (2010).
Mitra yang dijadikan tempat kegiatan merupakan usaha kecil bergerak dalam bidang
distribusi saos sambal dan tomat dengan merek bunga Cabe . Merupakan usaha yang baru
berdiri selama kurang lebih 4 tahun. Dalam menjalankan usaha, menghadapai kendala
tertutama dari aspek mengelola usaha dan diversifikasi produk. Kondisi tersebut karena
terbatasnya pengetahuan mitra, dan modal yang terbatas. Sehingga usaha belum memiliki
manajemen yang baik. Selain itu belum pernah melakukan diversifikasi dari produk yang
di jual. Produk yang selama ini didistribusikan adalah saos sambal bantalan dengan ukuran
500 gram, seperti gambar berikut:

Perkembangan usaha mitra masih cukup memprihatinkan, selayaknya dirasakan oleh
semua pihak. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka lambat laun bisnis ini tidak akan
bertahan dalam waktu yang lama. Ditambah lagi banyak nya pesaing yang ada disekitar
mitra yang turut menjadi distributor saos cabe, dengan berbagai merek cukup banyak.
Selain iti., mitra tidak hanya menghadapi kondisi pesaing besar tetapi juga pesaing kecil.
Untuk itu Tim PKM yang memilki kemampuan tentang tentang managemen distribusi dan
strategi pengembangan produk, berkeinginan mendorong mitra mengelola managemen
usaha secara lebih optimal. Juga melakukan pengembangan usaha mitra dengan
mengenalkan diversifikasi produk dalam memperluas usaha mitra.
METODE PELAKSANAAN
Tahapan/langkah-langkah Solusi Bidang Manajemen
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pemilik usaha distribusi saos cabe, solusi
yang ditawarkan berupa, membuat pemberian materi, pengembangan diversifikasi produk,
sosialisasi, dan pendampingan.
1. Kegiatan sosialisasi
Dilakukan untuk memberikan pembekalan terhadap pemahaman tentang pengetahuan
dalam manajemen pengelola, dan pengembangan produk. Untuk melaksanakan kegiatan
sosialisasi ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.
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a. Tim PKM sebagai tutor menghubungi pihak terkait, yaitu pemilik usaha untuk minta
ijin melakukan sosialisasi.
b. Tim PKM sebagi tutor berkoordinasi dengan pemilik agar dapat memberikan jadwal
untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
c. Tim PKM sebagai tutor menyampaikan materi sosialisasi melalui ceramah, diskusi,
dan tanya jawab. sosialisasi secara daring
d. Tutor mejelaskan tentang apa yang harus dilakukan pemilik atau pimpinan usaha
dalam menjalankan usaha saos cabe secara lebih terencana dan teratur, bagaimana
mengkoordinir karyawan secara lebih baik serta melakukan evaluasi dari hasil usaha yang
akan dilakukan. Contoh: Tutor menjelaskan tentang arti dan strategi pengembangan usaha.
e. Pemilik usaha mendengarkan dan memberikan respon pada tim PKM atas materi
sosialisasi.
Pendampingan
Kegiatan pendampingan dilakukan melalui mengecek diversifikasi yang mungkin
dapat dilakukan.. Langkah kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tim membuat mengecek produk yang didistribusikan
Tim melakukan pengecekan terhadap pedagang ritel yang menjadi mitra usaha
Tim mempelajari beberapa alternatif pilihan untuk diversifikasi
Tim memberikan usulan pada mitra , pengembangan pada kegiatan distribusi
Tim menyampaikan pilihan beberapa produk yang dapat didistribusikan
Tim menyuruh pemilik memutuskan pilihan sebelum proses pemesanan
Tim melakukan perjanjian dengan UKM produk bumbu yang menjadi pilihan
mitra untuk menjadi distributor
8. Tim melakukan pendampingan pada mitra untuk melakukan promosi pada
produk yang menjadi diversifikasi.
9. Tim beserta pemilik menyampaikan diversifikasi produk pada toko ritel yang
menjadi langganan mitra, dan mencari pengecer baru
10. Tim menyerahkan sampel dan sekaligus produk bumbu siap pakai untuk
didistribusikan mitra ke pengecer.

HASIL KEGIATAN
Pemilik usaha bernama Abdullah Yazid berdomisi di desa Rangkas Bitung . Jumlah
karyawan mitra 4 orang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target dan pengembangan
usaha yang diharapkan oleh mitra. Sebagai gambaran usaha mitra tersebut adalah:

Gambar 1. Gudang Penyimpanan
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Gambar tersebut menujukkan proses bongkar muat dan gudang pihak principal produk
mitra, usaha mitra sudah masih dikategorikan pada usaha kecil. Dimana dalam pengelolaan
usaha memerlukan manajemen usaha mulai dari aspek perpindahaan barang dari pabrik, ke
gudang Katagori usaha dapat dikatakan sebagai distributor. Mitra tidak menjual ke
konsumen akhir, kebanyakan konsumen mitra adalah kios kios di pasar tradisional. Selain
itu konsumen mitra adalah para pedagang dan restoran seperti bakso, mie ayam dan lainnya,
Usaha tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan dikelola oleh 3 orang
pengurus. Awal mula usaha ini berdiri mitramemulai perdagangan dari produk bumbu tabur
yaitu bumbu tabur cap pohon mangga yang merupakan produk dari CV. Wikarta Sari,
Bandung.Dan setelah itu memutuskan menjual beberapa produk lain seperti cabai bubuk
merek BuMami (BuMami Food Cimahi), saus bawang merek Oblada, &kecap merek Roda
Baso (PT. Mitra Alam Bandung), bumbu tabur MDL merek Bintang Kembar (PD. Mandala
525, Garut), cabai bubuk Mayuri (PT. Asri Abadi Nirwana Gemilang, Tangerang).
Seiring dengan perjalanan usaha produk-produk tersebut mengalami naik turun permintaan
dan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan karena penjualan yang kurang. Lalu mitra
beralih ke produk saus sambal kemasan dengan merek Oblada lalu yang bertahan sampai
saat ini adalah produk sauce bunga cabe (PT. Mitra Inti Rasa). Modal kerja yang terbatas
juga merupakan alasan mitra belum bisa menjual varian produk lain yang potensial.
Adapun usaha mitra dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Proses Pendistribusian produk
Untuk mendapatkan usaha yang optimal perlu memperhatian manajemen pengelolaan yang
baik. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola manajemen
distributor antar lain;
1. Cek kembali produk-produk yang sekarang ini dipasarkan oleh distributor. Apabila
produk tidak memberikan kontribusi keuntungan yang cukup baik sebaiknya segera
mencari produk pengganti agar distributor tidak tambah terpuruk.
2. Cek kembali produk-produk keluaran principal yang cara pembayarannya rada
longgar, jika produknya kurang begitu jalan atau diterima pasar tetapi pembayaran sangat
ketat, sebaiknya evaluasi principal yang seperti ini sebab kalau diikuti maka akan
mengganggu cash flow perusahaan.
3. Cek jumlah sales people yang ada apakah sudah pas atau berlebih. Buatlah jumlah sales
people ini tidak terlalu banyak tetapi pas sehingga efektif sekali dengan jumlah produk
yang dijual. Ada beberapa principal tertentu yang mintanya sales peoplenya exclusive
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sehingga menambah biaya perusahaan apalagi jika produk secara omzet tidak masuk
hitungan standard cost rasionya. Pakailah sales people yang bisa mix sehingga terdapat
penghematan biaya.
4. Lakukan mapping wilayah penjualan sesuai dengan sals people dan kemampuan
armada pengiriman menjangkau wilayah, apabila terlalu lebar maka bisa menambah biaya
di bahan bakar, pengiriman terlambat dan kacaunya rute kunjungan sales peolpe.

5. Pakailah software yang cukup baik untuk perusahaan sehingga semua biaya dapat
dihitung pada akun-akun yang benar serta laporan keuangan, rugi dan laba bisa nampak
setiap bulannya. Apabila distributor masih manual maka akan sangat berbahaya untuk
kelansungan hidup distributor.
6. Upayakan distributor mulai menggunakan manjemen modern dengan membuat
struktur organisasai yang benar, ada job description, SOP, format-format yang dibutuhkan,
dengan demikian distributor bisa berjalan dengan sistematis. Apabila hal ini tidak sanggup
dikerjakan carilah konsultan distribusi yang akan membantu pekerjaan ini, Kegiatan di atas,
dilakukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pembekalan bagi pemilik dan
karyawan serta membantu usaha tersebut, dalam upaya meningkatkan pengetahuan
manajemen dalam mengelola usaha.
Pengenalan Model Pengembangan Usaha
Output yang dirancang dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada pemilik usaha . juga
mensosialisasikan model pengembangan usaha melalui diversifikasi produk yang perlu
dilakukan mitra. Tim PKM melakukan pendekatan dan komunikasi secara aktif dengan
metode forum discusion group (FDG) kepada pemilik beserta karyawan yang membantu
proses diversifikasi. Mengenai model diversifikasi produk dapat meliputi 3 bentuk strategi
diversifikasi Kotler (2016) yakni:
1. Strategi Diversifikasi Konsentris (Concentric Diversification Strategy). Dijalankan
dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini.
Keterkaitan dalam hal: kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun
jaringan pemasaran yang sama. Pedoman keberhasilan strategi diversifikasi konsentris
adalah: - Bersaing dalam industri yang tidak atau rendah pertumbuhannya - Adanya produk
baru yang terkait dengan produk yang ada saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang
ada - Produk baru ditawarkan pada harga yang kompetitif - Produk yang ada saat ini berada
pada tahap penurunan dalam daur hidup produk - Memiliki tim manajemen yang kuat
2.
Strategi Diversifikasi Horizontal (Horizontal Diversification Strategy) Strategi
diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang
tidak terkait dengan produk saat ini kepada pelanggan saat ini. Dasarnya adalah, bahwa
perusahaan sudah sangat familiar dengan pelanggannya saat ini dan pelanggan saat ini
sangat loyal dengan merk/brand perusahaan. Pedoman yang akan menjamin keberhasilan
strategi diversifikasi horizontal adalah: - tambahan produk baru akan meningkatkan
revenue secara signifikan - tingkat kompetisi yang tajam dalam industri yang tidak tumbuh,
margin dan return rendah - Saluran distribusi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan - Produk
baru dapat mengkompensir pola penjualan yang siklikal
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Strategi Diversifikasi Konglomerasi (Conglomerate Diversification Strategy)Penambahan
produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tak terkait dengan yang ada saat ini. Ide
dasar strategi ini terutama pertimbangan profit. Untuk menjamin strategi diversifikasi
konglomerasi efektif, ada beberapa pedoman yang perlu diikuti, yakni: - Terjadi penurunan
penjualan dan profit - Kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam
industri baru - Tercipta sinergi financial antara perusahaan yang diakuisisi dengan yang
mengakuisisi - Pasar bagi produk saat ini sudah jenuh - Ada peluang untuk membeli atau
memperoleh bisnis baru yang tak terkait yang memiliki peluang investasi yang menarik.
Proses Sosialiasi dilakukan secara daring dengan menggunakan Whatsapp.

Gambar 5 . Pengembangan Distribusi Produk Baru
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan maka dapat dibuat beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Materi manajemen mutu pada pemilik usaha dan karyawan yang terlibat
menjalankan usaha berjalan lancar dan telah dilakukan dengan baik.
2. Pelatihan dan sosialisasi terhadap manajemen mutu atas produk yang dihasilkan
sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha.
3. Pelatihan dan sosialisasi terhadap pengembangan melalui diversifikasi produk yang
dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha.
4. Melakukan pendampingan pada program diversifikasi produk telah berjalan dengan
lancar.
5. Menyerahkan pengembangan produk melalui diversifikasi sesuai dengan keinginan
mitra
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Perbaikan ecara kontinyu usaha terus dapat dulakukan anta lain dapat dikembangkan
dalam kajian selanjutnya.
1. Proses pembinaan kontinuitas usaha, melalui pemetaan terhadap permasalahan
usaha mitra
2. Penerapan dan pengembangan pasar mitra melalui analisis pasar.
3. Melakukan kerja sama dengan tim PKM dalam upaya analisis mencari pasar baru
yang dapat memperluas usaha mitra.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Terima kasih kepada LPPM Untar yang telah memberikan pendanaan. Sehingga kegiatan
PKM dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada pemilik usaha distribusi Saos Cabe yang
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ABSTRAK
Ketertarikan warga Desa Daroyon, Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak ,Banten
terhadap usaha untuk menambah penghasilan sangat tinggi dan berdampak positip pada tingkat
kesejahteraan rakyat ,terbukti munculnya para pengusaha baru dari berbagai bentuk usaha . usaha yang
sedang dijalankan di Desa tersebut adalah Anyaman Tikar , berbagai makanan,,Minuman
tradisional,perikanan dan kerajinan lainnya . Namun mereka mempunyai kendala dengan permodalan
.Selama ini masyarakat desa Daroyon apabila membutuhkan modal menggunakan jasa Renternir yang
memberikan bunga begitu besar sehingga membuat masyarakat usahanya tidak berkembang bahkan gulung
tikar.Kehadiran lembaga keuangan seperti perbankan belum bisa dirasakan oleh masyarakat desa daroyon
umumnya dan para pelaku usaha karena ketidak tahuan pengetahuan tentang perbankan . Tujuan dari
program pengabdian ini adalah untuk menambah pengetahuan ,pemahaman dan untuk mendapatkan alternatif
system keuangan dan perbankan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari hari dalam mengembangkan
ekonomi rakyat. Dengan metode ceramah dan praktek langsung dilakukan oleh para pengabdi untuk
mengubah pemahaman mereka bahwa bertransaksi dengan perbankan baik itu menyimpan dana maupun
meminjam dana bukanlah sesuatu yang menyusahkan dan menambah pekerjaan ,tetapi dengan kerja sama
dengan perbankan dapat membantu mereka dalam hal menyimpan dana dan memberikan modal apabila
mereka memerlukan sehingga usaha mereka dapat berkembang .Evaluasi dari kegiatan ini adalah
menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah melaksanakan abdimas,Hasil jawaban didapat meningkatnya
keyakinan para peserta abdimas terhadap manfaat dan fungsi perbankan (93%),Meningkatnya keyakinan para
peserta abdimas bahwa usaha bisa berkembang dengan melakukan kerja sama dengan perbankan (80%).
Peserta menghendaki adanya kegiatan abdimas dilakukan Kembali dengan tema yang berbeda sesuai dengan
kebutuhan.
Key word : Perbankan ,Sosialisasi
ABSTRACT
The interest of the residents of Daroyon Village, Cileles District, Lebak Regency, Banten in the effort to
increase income is very high and has a positive impact on the level of people's welfare, it is evident that new
entrepreneurs from various forms of business have emerged. The businesses that are being carried out in the
village are Anyaman Mat, various foods, traditional drinks, fisheries and other handicrafts. However, they
have problems with capital. So far, the people of Daroyon village, if they need capital, use the services of
loan sharks, who provide interest so large that the business community does not develop and even goes out
of business. The presence of financial institutions such as banks has not been felt by the Daroyon village
community in general and business actors because of ignorance of knowledge about banking. The purpose
of this service program is to increase knowledge, understanding and to obtain alternative financial and
banking systems that can be used in daily life and develop the people's economy. With lectures and practice
methods directly carried out by servants to change their understanding that transacting with banking is good.
saving funds and borrowing funds is not something that is bothersome and adds to work, but working with
banks can assist them in saving funds and providing capital if they need it so that their business can develop.
The evaluation of this activity is to use a questionnaire before and after carrying out an activity. The results
of the answers were the increased confidence of the Community Service Participants in the benefits and
functions of the banking sector (93%), the increased confidence of the participants of the Community Service
that businesses could develop by cooperating with banks (80%). Participants want the community service
activity to be carried out again with a different theme according to needs.
Key word
socialization , banking.
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Pengabdian Pada Masyarakat sebagai salah satu program yang dilakukan oleh dosen dapat
dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dengan tujuan
untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta memberikan alternative solusi
atau pemecahan masalah melalui kegiatan penyuluhan maupun program pendampingan.
Program Abdimas dilaksanakan di lingkungan Desa Daroyon, Kecamatan Cileles,
Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Wilayah ini dipilih dengan pertimbangan karena daerah
ini masih desa tertinggal ,sehingga diharapkan keberadaan kampus dapat dirasakan manfaatnya
oleh lingkungan sekitar. Secara demografi masyarakat di lingkungan Desa Daroyon dengan
potensi sumber daya manusia tersebar di berbagai profesi, yaitu : pedagang sebanyak 58 orang,
PNS 16 0rang, Petani 183 orang, home industry 15 orang dan Lainnya 591 . Potensi ekonomi
dibidang perdagangan dan usaha kecil di Desa Daroyon Kecamatan Cileles semakin berkembang
seiring dengan berkembangnya pembangunan dilingkungan sekitar, sehingga akses masyarakat
terhadap sektor keuangan dan perbankan juga semakin meningkat Namun dari hasil observasi
awal terlihat para pelaku usaha dan petani tidak mengetahui pentingnya keberadaan perbankan
sehingga banyak pengusaha kecil yang tidak bisa mengembangkan usahanyaa dikarenakan tidak
mempunyai modal, mereka dapatkan pembiayaan/modal secara tradisional yaitu diperoleh dari
rentenir dengan suku bunga yang sangat tinggi dengan cara mengagunkan aset-aset yang dimiliki
seperti BPKB motor, Sertifikat rumah dan sebagainya.Kami mencoba memberikan pemahaman
bahwa dengan perbankan akan memudahkan para pelaku usaha petani dan masyarakat dalam
mengembangkan usahanya.
Diharapkan melaui kegiatan pengabdian Masyarakat ini warga setempat dapat memahami
,menyadari dan menggunakan perbankan sebagai Lembaga yang dapat digunakan dalam
pengembangan usaha dan kegiatannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat
khususnya di sekitar Desa Daroyon kecamatan Cileles dan masyarakat pada umumnya.

Permasalahan dan Solusi Mitra

Permasalahan utama yang ada di masyarakat Desa Daroyon yang profesinya adalah
petani ,home industri ,pedagang, mereka tidak mengetahui hadirnya perbankan yang dapat
membantu usaha masyarakat desa Daroyon . Home industry di desa Daroyon mampu membuat
produk yang bagus yang dapat dipasarkan dan menambah pendapatan masyarakat misalnya
membuat tikar ,membuat berbagai produk olahan dari singkong , membuat minuman
dan lain
lain .
Terbatasnya Pemahaman dan pengetahuan para pengusaha tentang Perbankan merupakan
permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha tersebut.Dengan kegiatan abdimas yang bertujuan
memberikan pemahaman , pengetahuan dan pelatihan cara pengajuan kredit/modal perbankan
maka diharapkan para pengusaha dan petani tersebut akan lebih berkembang dengan baik .dan akan
mudah menyimpan uang dan mengajukan pembiayaan/kredit
kepada bank untuk modal
pengembangan usahanya .

METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan Pengabdian masyarakat bertempat di balai Desa kelurahan Daroyon yang
ditempuh dengan beberapa langkah antara lain : tahapan persiapan , tahapan pelaksanaan kegiatan
yaitu memberikan sosialisasi kepada peserta tentang perbankan dan Latihan/praktek cara
pengajuan modal ,cara bertransaksi di perbankan dan tahapan evaluasi.
Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan menentukan khalayak
sasaran ,kami mengambil peserta abdimas dari para pengusaha home industry,petani,remaja dan
ibu ibu PKK di lingkungan kelurahan Daroyon .Jumlah peserta sebanyak 30 orang .
Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan susunan acara : Pembukuaan
(menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan abdimas),kemudian dilanjutkan dengan
pemberian materi dengan motode ceramah dan paparan dengan menggunakan alat bantu Laptop
dan Proyektor ,kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung bagaimana cara bertransaksi
,menyimpan dana di perbankan dan bagaimana meminjam pembiayaan/kredit di perbankan di bantu
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oleh 2 (dua) mahasiswa fakultas Ekonomi Dan bisnis . Diharapkan setelah diadakan sosialisasi dan
pelatihan peserta dapat menerapkan /mempraktekkan dalam kegiatan usahanya dan melihat apakah
usaha/kegiatannya yang dijalaninya itu berkembang atau tidak.
Setelah diadakan paparan ,pemahaman,sosialisasi dan praktek ,peserta diberikan waktu
untuk pendampingan yang masih kurang paham ,mengingat latar belakang pendidikan mereka
yang dari berbagai tingkat pendidikan dengan usia /umur yang bervariasi ,ada yang berumur 40
tahun dan ada yang paling muda berumur 22 tahun.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada awal dan akhir kegiatan abdimas dilakukan evaluasi,dimana peserta abdimas mengisi
kuesioner yang telah disiapkan oleh tim pengabdi sebanyak 30(tiga puluh) Orang berdasarkan
khalayak sasaran yang telah ditentukan dan seluruh kuesioner dikembalikan kepada tim pengabdi.
Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman
peserta pengabdian tentang perbankan baik konvensional maupun Syariah dan bagaimana
mempraktekkannya dalam kegiatannya usahanya dan untuk mengetahui apakah dengan adanya
pengabdian ini kehidupan masyarakat dapat berkembang atau tidak.Tanggapan dari setiap peserta
dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 1
Hasil jawaban peserta pengabdian sebelum abdimas dilaksanakan
NO

PERNYATAAN

1

Mengetahui yang dimaksud dengan
perbankan
Mengetaui manfaat fungsi perbankan

2

7

13

43

15

50

2

7

5

17

23

77

Pernah menyimpan uang di perbankan
sebelumnya
Mengajukan kredit/pembiayaan itu
menyusahkan dan hanya menambah
pekerjaan
Merasa yakin bahwa bisnis/usaha
bisa berkembang dengan melakukan
kerja sama dengan perbankan

1

3

2

7

27

90

25

83

4

13

1

4

1

3

19

63

10

33

2
3
4
5

S

KRITERIA
KS
%

%

TS

%

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum diadakan pengabdian tentang Literasi
perbankan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi alternatif system keuangan
kerakyatan sebanyak 15 orang atau sebanyak 50 % menjawab tidak setuju mengetahui tentang
perbankan artinya peserta abdimas belum mengetahui pengetahuan tentang perbankan.Dan yang
mengetahui tentang perbankan 2 orang atau 10 %.
Apabila diliat dari pernyataan mengetahui manfaat dan fungsi perbankan sebanyak 23
orang atau sebanyak 77 % menyatakan tidak setuju artinya para peserta benar benar tidak
mengetahui tentang manfaat dan fungsi perbankan hanya 7 % mengetahui manfaat dan fungsi
perbankan.
Hasil
jawaban dari pernyataan bahwa pernah menyimpan uang diperbankan
sebelumnya hanya 1 orang atau 3% saja yang menjawab setuju,sisanya 27 orang atau sekitar 90%
tidak pernah menyimpan uang di bank atau bertaransaksi di perbankan.Dari pernyataan mengajukan
kredit/pembiayaan itu menyusahkan dan hanya menambah pekerjaan sebanyak 83 % menjawab
setuju artinya peserta tidak mengetahui bahwa pengajuan pembiayaan atau kredit itu mudah yang
menjawab tidak setuju ada 1 orang 4 % artinya peserta abdimas yang mengetahui tentang pengajuan
kredit secara mudah sebanyak 4 %.
Hasil jawaban dari pernyataan merasa yakin bahwa bisnis/usaha bisa berkembang dengan
melakukan kerja sama dengan perbankan 19 % menjawab kurang setuju,33 % menjawab tidak
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setuju artinya para peserta abdimas tidak yakin bahwa kerja sama dengan perbankan dapat
membantu dalam kegiatan usaha ,dari 30 peserta yang menjawab yakin bahwa bisnis /usaha dapat
berkembang dengan kerja sama dengan pebankan sebanyak 3 %.
Untuk dapat membandingkan apakah setelah dilakukan pengabdian tentang Perbankan
para peserta ada perkembangan atau tidak maka kami menyebarkan Kembali kuesioner ,tanggapan
adalah sebagai berikut :
Tabel 2
Hasil jawaban peserta sesudah abdimas dilaksanakan
NO

PERNYATAAN

1

Mengetahui yang dimaksud dengan
perbankan
Mengetaui manfaat dan fungsi
perbankan
Bertransaksi /mengajukan kredit di
perbankan menyusahkan dan hanya
menambah pekerjaan
Materi yang disampaikan dapat
memotivasi untuk memulai bekerja
sama dengan perbankan dalam
usaha yang sedang berjalan
Merasa yakin bahwa bisnis /usaha
bisa berkembang dengan melakukan
kerja sama dengan perbankan

2
3
4

5

S
27

%
90

KRITERIA
KS
%
3
10

TS
0

%
0

28

93

0

0

0

2

10

18

90

0

0

25

83

5

17

0

0

24

80

6

20

0

0

Dari tabel di atas terlihat hasil jawaban untuk pernyataan mengetahui yang dimaksud
dengan perbankan seluruh peserta abdimas sebanyak 27 orang atau sebanyak 90 % mereka
menyatakan setuju ,begitu pula jawaban untuk pernyataan mengetahui manfaat dan fungsi
perbankan 100 % menjawab setuju artinya para peserta sudah bisa memahami apa yang telah di
sosialisasikan tentang perbankan.Jawaban terhadap pernyataan bahwa bertransaksi diperbankan
menyusahkan dan hanya menambah pekerjaan 90% menyatakan kurang setuju dan 10 % setuju
artinya para peserta sudah bisa memahami dan mengetahui bahwa bertransaksi di perbankan itu
mudah.
Hasil jawaban terhadap pernyataan materi yang disampaikan dapat memotivasi untuk
memulai bekerja sama dengan perbankan dalam usaha yang sedang berjalan 83 % menyatakan
setuju dan 17 % menyatakan kurang setuju artinya para peserta sudah termotivasi untuk bekerja
sama dengan perbankan dengan adanya abdimas ini. Sedangkan untuk pernyataan merasa yakin
bahwa bisnis /usaha bisa berkembang dengan melakukan kerja sama dengan perbankan 80%
menyatakan setuju sisanya 20 % kurang setuju ,artinya Sebagian besar para peserta abdimas yakin
bahwa usaha mereka dapat berkembang dengan bekerja sama dengan perbankan.
Setelah diadakan paparan ,pemahaman dan penyuluhan,peserta diberikan waktu untuk
jadwal pendampingan yang masih kurang paham ,mengingat latar belakang pendidikan mereka
yang dari berbagai tingkat pendidikan dengan usia /umur yang bervariasi ,ada yang berumur
40tahun dan ada yang paling muda berumur 22 tahun .
KESIMPULAN
Kegiatan program pengabdian masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap dosen dengan
melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan ,pengetahuan dan pemahaman melalui
pembimbingan ,pemberdayaan ,penyuluhan dan pendampingan . Pelaksanaan abdimas dilakukan
di desa Daroyon ,kecamatan Cileles ,kabupaten lebak ,Banten . Masyarakat di Desa Daroyon
profesinya adalah petani , pengusaha (home industry ),pedagang dan lain lain ,mereka tidak tahu
dan memahami manfaat dan fungsi perbankan , dan tidak mengetahui bahwa hadirnya perbankan

486

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dapat membantu mengembangkan usahanya ,untuk memperoleh modal usaha mereka meminjam
dari renternir dengan suku bunga yang tinggi sehingga usahanya bukan berkembang tetapi
akhirnya gulung tikar.
Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang kami lakukan adalah dengan cara
memberikan informasi tentang perbankan dengan cara penyuluhan ,pelatihan dan pemahaman
Literasi Perbankan Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan dan sosialisasi Alternatif Sistem
Keuangan Kerakyatan .
Dari hasil evaluasi yang dilakukan berupa penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah
pengabdian dapat disimpulkan bahwa setelah diadakan pengabdian kami berhasil memberikan
pemahaman kepada peserta abdimas , peserta yang menyatakan bahwa mengetahui dan
memahami apa itu perbankan sebanyak 27 orang atau 90 %.Setelah diadakan pengabdian para
peserta mengetahui manfaat dan fungsi perbankan terlihat dari hasi kuesionernya dari 7 % menjadi
93%.Dalam mengubah persepsi bahwa transaksi dengan perbankan tidak menyusahkan bahkan
akan membantu pengembangan usaha yang sedang kita jalankan kami berhasil .terbukti
meningkat 90
% peserta menyatakan
kurang setuju .Materi yang disampaikan cukup
memotivasi mereka untuk memulai usahanya bekerja sama dengan perbankan ada perkembangan
pemahaman naik sebesar 80 % mereka yakin bahwa kerja sama dengan perbankan menjadikan
usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Sedangkan para peserta yakin bahwa dengan kerja sama
dengan perbankan usaha mereka dapat berkembang salah satunya bisa meminjam uang untuk modal
usaha mereka dan dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman tentang perbankan hasil kuesioner
menjadi 80 % menyatakan setuju .
Secara keseluruhan kegiatan ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan pengabdian yang
kita laksanakan cukup memotivasi mereka untuk bekerja sama dengan perbankan dalam
melakukan usahanya. Peserta abdimas menghendaki adanya kegiatan abdimas dilakukan kembali
dengan tema yang berbeda ,sesuai dengan kebutuhan .
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PEMBEKALAN WIRAUSAHA MANDIRI BAGI PELAKU UMKM
DIBAWAH BINAAN KOPERASI BINA CIPTA USAHA
KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
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ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Parongpong bertujuan untuk memperbaiki sistem
pengelolaan UMKM, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan UMKM di
Kecamatan Parongpong, meningkatkan swadana dan swadaya masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi
pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan Parongpong dan untuk
memberikan tambahan pendapatan/penghasilan yang diterima oleh kelompok sasaran melalui UMKM.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Parongpong adalah masih
minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan UMKM, dan lemahnya kemampuan SDM dalam
bidang pengemasan produk, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran hasil produksi. Adapun program
dalam Pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Parongpong yaitu Pembekalan Wirausaha Mandiri,
melalui pelatihan majemen kewirausahaan, pembentukan jaringan pemasaran dan webside, serta membuat
buku panduan informasi tentang keunikan budaya dan budaya pertanian dan berbagai jenis kuinernya di
Kecamatan Parongpong. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa pengenalan merek dan
legalitasnya, pengenalan merek sebagai strategi pemasaran pengenalan mekanisme strategi pemasaran guna
peningkatan penjualan. Hasil dan luaran setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu pertama, pelaku usaha
mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi merek dan legalitas merek. Selain itu terdapat pelaku
usaha yang mulai menerapkan pendaftaran merek sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum
terhadap mereknya. Kedua, pelaku usaha juga mengalami peningkatan pemahaman mengenai merek sebagai
strategi pemasaran dan pelaku usaha menerapkan pembuatan merek yang menarik dan “menjual” bagi produk
dan jasanya. Ketiga, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme strategi
pemasaran dan pelaku usaha telah menerapkan media elektronik sebagai sarana promosi guna
peningkatan penjualan.
Kata Kunci : Wirausaha Mandiri, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM
ABSTRACT
Community Service Activities in Parongpong Subdistrict aim to improve the management system of UMKM,
increase community participation in developing UMKM activities in Parongpong Subdistrict, increase selffinancing and community self-help to realize the vision and mission of the West Bandung Regency
Government in developing UMKM in Parongpong District and to provide additional income / income
received by the target group through MSMEs in Parongpong District along with the increasing number of
tourist visits in Parongpong District. The problems faced in the development of MSME in Parongpong
District are the lack of community involvement in the development of MSME, and the weak capability of
human resources in the fields of: a) product packaging, b) processing of agricultural products, c) agrotourism package marketing is also a major problem. To overcome the various problems mentioned above, a
number of planned activities proposed in the implementation of the Community Service program in the
Parongpong Subdistrict are Mandiri Entrepreneurial Procurement, through: a) entrepreneurial management
training, c) Establishment of marketing networks and webside, d) Making a guidebook for information about
the uniqueness culture and agricultural culture and various types of quiner in Parongpong District. The
material presented in the socialization in the form of brand recognition and legality, brand recognition as a
marketing strategy introduction of marketing strategy mechanisms to increase sales. The results and
outcomes of the activities after the socialization is carried out, first, business operators have an increased
understanding of the function of the brand and the legality of the brand. In addition there are business actors
who have begun implementing trademark registration in an effort to obtain legal protection for their
trademarks. Second, business actors also have an increased understanding of brands as a marketing strategy
and businesses implement attractive brands and "sell" products and services. Third, business actors have
increased understanding of the marketing strategy mechanism and business actors have implemented
electronic media as a promotional tool to increase sales.
Keywords: Independent Entrepreneurship, Community Empowerment, SMEs
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1. PENDAHULUAN
1.1. Analisis Situasi
UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang berekembang di Indonesia. Sektor ini
banyak dijalankan oleh pengusaha karena mudah dikelola dan tidak membutuhkan biaya
yang terlalu besar dalam proses pendiriannya. Kebijakan pemberdayaan UMKM secara
umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor ekonomi, serta
revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam
kerangka itu, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diarahkan agar
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja,
peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala
mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat
berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.
Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat
produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula
bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi
kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM,
khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja),
mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah ratarata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini
merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan
usaha yang lebih besar.
Diantara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan
kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini.
Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang
maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas
mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara
tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena
ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas
pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM
adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu
alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukan
modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan
memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.
Kewirausahaan dan UMKM adalah "anak tiri" dari perekonomian Indonesia padahal sector
ini menyerap banyak sekali tenaga kerja. Berdasarkan data UMKM tahun 2017 dari
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM menyumbang sekitar
59.08% dari GDP Indonesia sekitar 528.7 milyar USD dan menyerap 97.16% tenaga kerja
107 juta tenaga kerja. Melihat angka ini, kita bisa lihat betapa pentingnya kontribusi
UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Namun sayangnya pemerintah kita tidak
memiliki kebijakan komprehensif untuk membantu perkembangan wirausaha dan UMKM.
Memang ada beberapa kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang
sudah dimulai mendapat perhatian. Namun dampaknya masih kurang terasa karena pada
faktanya hanya sekitar 25% (13 juta) dari pelaku UMKM yang sudah bisa mendapatkan
akses ke lembaga finansial (bank). Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintahan hanyalah menyentuh satu aspek, yaitu pembiayaan. Padahal ada banyak
aspek yang perlu distimulasi oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor wirausaha dan
UMKM lebih lanjut.
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Permasalahan pelaku UMKM di kecamatan Parongpong kabupaten Bandung Barat adalah
disamping dana yang kurang juga penyuluhan atau pelatihan yang perlu di lakukan secara
berkelanjutan sehingga dapat memberi mereka bekal dalam menghadapi persaingan di
masa yang akan datang, di samping itu memberi mereka pengetahuan berwirausaha yang
mempunyai etika bisnis, menangani keluhan pelanggan dan cara mengelola keuangan yang
baik.
1.2. Permasalahan Mitra
Mitra dalam kegiatan pengabdian pada masayarakat ini adalah masyarakat pelaku UMKM
di Kecamatan Parongpong yang dibina oleh Koperasi Bina Cipta Usaha. UMKM ini
bergerak dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi seperti: produksi Tahu, Tempe, berjualan
Tanaman Hias, Produksi Susu perah yang sudah berlangsung dari tahun 2007 sampai saat
ini.
Berdasarkan hasil survey di lokasi usaha dan melakukan wawancara dengan pemilik
usaha bahwa prioritas permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan proses
pemasaran:
1. Masalah Branding
Selama ini sebagai usaha yang bergerak di bidang UMKM, belum memiliki brand
tersendiri bagi produknya.
2. Masalah Media Promosi
Pelaku UMKM selama ini belum memiliki media promosi bagi produk-produk.
mereka hanya memanfaatkan jejaring bisnis yang telah dibangunnya, sehingga
produknya menjadi kurang luas pemasarannya. Selain itu, proses pemesananpun
hanya melalui gerai-gerai milik pada masyarakat kota Bandung dan sekitarnya.
3. Masalah dalam pencatatan keuangan
Walaupun mereka sudah menerapkan sistem pencatatan, namun mereka
masih merasa bingung untuk memantau arus kas baik itu arus kas
masuk dan keluar. Selain itu kadang-kadang keuntungan hasil penjualan
produk mereka masih gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang
menyebabkan arus kasnya menjadi tidak terkontrol. Hal ini yang membuat
pemilik produk sulit untuk menghitung berapa sisa modal yang ada.
1.3. Solusi Permasalahan
Solusi dari program PKM disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
Adapun solusi tersebut berdasarkan urutan dari prioritas masalah yang telah
dijelaskan dalam bab sebelumnya, kami menawarkan beberapa solusi untuk
mengatasi masalah pada usaha mitra.
1. Masalah pertama : Branding
Solusi untuk mengatasi masalah pertama yang dialami oleh mitra
terkait dengan branding perusahaan adalah dengan membuatkan logo
perusahaan terlebih dahulu. Logo tersebut nantinya akan digunakan dalam
berbagai kegiatan usaha seperti pada nota penjualan, cap, serta kartu nama milik
pemilik usaha. Logo ini nantinta juga akan digunakan dalam pembuatan
media promosi seperti pembuatan spanduk, di media promosi online, ataupun
juga di berbagai media pemasaran yang akan digunakan.
Pembuatan branding ini penting mengingat produksi dari para pelaku UMKM di
kecamatan Parongpong sudah memiliki pasar yang cukup luas. Branding ini
dimaksudkan agar pelanggan-pelanggan ataupun calon pelanggan memiliki
gambaran mengenai usaha yang ditekuni.
491

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Bentuk target luaran: Luaran dari solusi ini adalah berupa pembuatan
logo usaha yang sudah disesuaikan dengan keinginan pemilik serta logo yang
telah dibuat oleh pemilik.
2.
Masalah kedua: Media Promosi
Solusi untuk mengatasi masalah kedua mengenai media promosi adalah kita akan
membuatkan media promosi melalui media sosial. Media sosial ini
nantinya juga bisa digunakan oleh pemilik usaha untuk melayani
masalah order produk, serta pertanyaan-pertanyaan
dari konsumen.
Selain itu media promosi ini juga digunakan sebagai tempat untuk display
produknya
supaya
konsumen
bisa
memilih
produk
yang
dikehendaki. Selain menggunakan media online juga dibuatkan spanduk untuk
dipasang di depan gerai-gerai untuk memudahkan pencarian tempat usaha.
Bentuk Target Luaran: Target luaran nantinya adalah berupa media sosial
Fanpage Facebook yang akan memuat produk-produk. Selain itu juga fanpage
tersebut juga berisi mengenai alamat usaha serta nomer telefon guna
keperluan pemesanan
tersebut. Selain facebook, luaran berikutnya berupa
spanduk yang akan dipasang di depan gerai.
3. Masalah ketiga: Pencatatan Keuangan
Solusi dari masalah pencatatan keuangan adalah dilakukan pendampingan
dalam
melakukan pencatatan keuangan. Pada tahap awal-awal sesuai
dengan masalah yang dihadapi mengenai kontrol keuangannya terutama
mengenai arus kas yang terjadi didalam usaha, maka kami menyarankan
agar pemilik usaha menggunakan sistem nota untuk mencatat pengeluaran dan
pemasukan. Dalam hal pengeluaran misal untuk belanja bahan baku
selalu minta nota dari pembeli, jika tidak ada maka catatlah dengan
menggunakan nota kosong. Begitu pula jika ada penjualan,
maka
transaksi
yang
terjadi
catatlah
menggunakan
nota.
Setelah itu
disarankan menyimpan nota tersebut, dan dilakukan kontrol sebulan sekali
untuk memonitor keadaan uang masuk dan keluar.
Untuk masalah penggunaan uangnya terutama untuk kebutuhan pribadi,
akhirnya disarankan untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh setiap
transaksi. Pemisahan ini dilakukan agar pemilik usaha tidak mengambil uang
usaha untuk keperluan pribadinya. Selain itu, ini berguna agar kebutuhan modal
kerjanya juga tetap terjaga, terutama untuk pembelian bahan baku.
Bentuk Target Luaran: Target luaran yang nanti bisa dihasilkan adalah
memiliki buku sendiri yang digunakan sebagai pencatatan. Selain itu juga
diharapkan memiliki catatan laporan keuangan sederhana guna mengontrol arus
kas tersebut dan untuk mengetahui posisi keuangan.
2. METODE PELAKSANAAN
2.1. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2020 dengan
melakukan kunjungan ke tempat usaha msing-masing kelompok usaha dengam
memberikan pengarahan dan penjelasan secara lisan dan visual, Pelatihan dan pembekalan
diberikan oleh dosen yang mempunyai kualifikasi yang sudah cukup memadai, dan
berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dimana terlebih dahulu akan
memperkenalkan istilah-istilah yang ada dalam menajemen dan kewirausahaan,
selanjutnya memberikan penjelasan tentang cara mencatat uang yang masuk dari hasil
penjualan dan uang yang keluar untuk membeli bahan baku berdasarkan bukti-bukti bon492
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bon atau kuitansi yang diterima serta diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan baku yang
dibeli.
Langkah-langkah dalam pelatihan UMKM dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu:
Observasi Lapangan , Wawancara dan pelatihan. Pada tahap
observasi
tim
melakukan
observasi
langsung
di
lapangan
untuk
mengetahui
bagaimana proses bisnis berlangsung, dari mulai pemilihan bahan baku, proses
pembuatan, pengemasan, hingga bagaimana produk tersebut didistribusikan. Pada tahap
wawancara dilakukan dengan
pemilik
usaha bertujuan
untuk mengetahui
permasalahan- permasalahan yang dihadapi secara lebih detail sekaligus memberikan
rekomendasi untuk pengembangan bisnis ke depan.
Dari dua tahap pelaksanaan pendampingan tersebut, tim menemukan permasalahanpermasalahan yang terbagi atas tiga aspek berikut ini:

a. Permasalahan Produksi
Dilihat dari segi produksi, usaha ini tidak terlalu menemui kendala
berarti dalam memenuhi pesanan yang dapat dikatakan lumayan tinggi.
Meskipun terlihat seperti usaha rumahan alat produksi dan sumber daya manusia
yang digunakan juga sudah mumpuni, sesuai dengan tingkat kualitas dan
kapasitas produksi yang diharapkan.
Walaupun demikian, tingkat
pemesanan
barang
yang overload masih kadang terjadi. Untuk
mengatasi hal tersebut. Kemudian, dari hasil observasi, ditemukan tidak
tersedianya ruang penyimpanan (gudang) yang memadai untuk bahan baku, dan
barang yang sudah jadi. Bahan baku dan barang jadi yang diletakkan di tempat
yang sama beresiko pada kerusakan yang pada akhirnya menurunkan kualitas
produk. Sehingga, kedepanya, diperlukan penambahan luasan area produksi atau
jika tidak memungkinkan minimal melakukan perubahan tata letak
tempat produksi agar mampu mengakomodasi penyimpanan bahan baku
maupun barang jadi.
b.

Permasalahan Manajemen Keuangan
Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan adanya
permasalahan manajemen keuangan yaitu pembukuan administrasi keuangan.
Saat dilakukan wawancara, pemilik mengaku tidak mengetahui secara secara
detail bagaimana mengelola arus kas di dalam perusahaan. Kebutuhan
keuangan
perusahaan
ternyata
tidak
dipisahkan
kebutuhan
keuangan pribadi. Sehingga, menurut pemilik laba perusahaan pun tidak
dapat diperhitungkan secara pasti. Asal dapat membiayai produksi pesanan,
dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti kondisi keuangan
perusahaan
masih sehat. Hal ini harus menjadi
perhatian
serius
karena dengan manajemen keuangan “tradisional” seperti ini sangat beresiko
bagi kelangsungan perusahaan ke depan. Seharusnya, dilakukan pemisahan
antara keuangan perusahaan dan juga keuangan pribadi. Untuk itu perlu
pengetahuan dalam membuat laporan keuangan yang benar.
c. Permasalahan Pemasaran
Permasalahan pemasaran dalam usaha ini sebenarnya lebih menitik beratkan pada
bagaimana memaksimalkan profit dengan cara mendapatkan direct costumer.
Selama ini, pelaku UMKM selama ini lebih mengandalkan adanya pihak ketiga
sebagai penghubung ke konsumen akhir (end-user) seperti toko-toko retail besar
yang ada di Bandung, maupun broker yang secara individual memasarkan barang.
Sehingga, tingkat laba yang dicapai sebenarnya masih kurang maksimal. Hal ini
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dikarenakan, adanya ketimpangan prosentase laba kurang seimbang, dimana
produsen dengan tingkat resiko bisnis yang lebih besar seharusnya memperoleh
prosentase laba yang lebih besar daripada broker-nya. Penyebab dari terjadinya
hal tersebut dikarenakan kurang adanya usaha melakukan kegiatan periklanan
lewat berbagai media seperti media cetak, elektronik, maupun secara
online (web, media sosial, online shop) untuk brand activation dan
meningkatkan brand awareness.
2.2. Metode Pendekatan
Mitra PKM yang merupakan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Parongpong terdiri
dari perwakilan pelaku usaha UMKM di masing-masing kelurahan dalam lingkup
Kecamatan Parongpong. Pelaku usaha tersebut terdiri dari pelaku usaha souvenir,
pelaku usaha catering, pelaku usaha jajan pasar, dan lain sebagainya. Partisipasi mitra
dalam program PKM meliputi :
1. Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan
sosialisasi yaitu bertempat di Kecamatan Parongpong
2. Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan dalam kegiatan
diskusi /tanya jawab
3. Mitra terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan
permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan
program hingga tahap evaluasi kegiatan.
Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program,
meliputi :
a.
Sosialisasi
Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi
kepada mitra pelaku usaha UMKM di Kecamatan Parongpong. Sosialisasi
tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang
dihadapi mitra yaitu aspek hukum dan aspek manajemen. Materi yang akan
disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan
pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam kegiatan usaha.
b.
Diskusi
Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab
antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami
materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya
sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun
permasalahan yang sedang dihadapi mitra.
2.3. Evaluasi Program
Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui hasil dan progress dari pelaksanaan program
yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi
kedua mitra sebelum program dilaksanakan dan kondisi mitra setelah program
dilaksanakan. Secara rinci, evaluasi program dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :
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No.
1.

2.

3.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program PKM
Program
Indikator
Kriteria
Instrumen
Sosialisasi
• Pemahaman mitra • Peningkatan pemahaman Observasi
Pengenalan
Wawancara
• mengenai merek • mengenai merek
Merek dan
dagang/jasa dalam • Peningkatan pemahaman
Legalitas Merek
kegitan
• legalitas merek
• Pendaftaran merek

Sosialisasi
• Pemahaman mitra
merek sebagai
• mengenai merek
strategi
sebagai strategi
pemasaran dalam pemasaran dalam
kegiatan usaha
kegiatan usaha

Sosialisasi
• Pemahaman mitra
mekanisme
• mengenai
strategi
mekanisme
pemasaran guna
strategi pemasaran
peningkatan
dalam kegiatan
penjualan barang
usaha
dan jasa

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Peningkatan
pemahaman
merek sebagai strategi
pemasaran
Penerapan pembuatan
merek

Observasi
Wawancara

Peningkatan
pemahaman
mekanisme strategi
pemasaran
Penerapan strategi
pemasaran dalam
kegiatan usaha

Observasi
Wawancara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program PKM telah dilaksanakan oleh Tim pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2020 di
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Pada kegiatan tersebut terdapat 42
peserta berhasil diwawacara, meliputi pelaku usaha UMKM souvenir, tanaman hias,
Pengerajin susu perah, dan jajan tradisional. Peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi
dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung
menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing
pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Hasil dan luaran
pada pemaparan melalui wawancara dijelaskan sebagai berikut :
1. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai
pemahaman merek dagang dan jasa serta fungsinya. Hasilnya menunjukkan
bahwa 70% peserta mengenal merek sebagai tanda pembeda saja dan 100%
peserta tidak mengetahui tentang legalitas merek dan mekanismenya,
sedangkan terdapat 80% peserta yang sudah melekatkan merek pada barang
dan jasa yang dimiliki.
2. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa merek memiliki peranan
dan fungsi penting dalam kegiatan usaha, khususnya mengenai perlindungan
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hukum terhadap merek dan mekanisme legalitasnya. Agar pemahaman lebih
jelas, disertakan pula contoh sertifikat merek yang telah terdaftar. Selain itu
disampaikan pula beberapa kasus yang terjadi kaitannya dengan sengketa
merek.
3. Setelah materi disampaikan melalui wawancara, peserta antusias
menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan fokus pada
mekanisme untuk memperoleh legalitas merek dan biaya untuk
mengurusnya. Selain itu, beberapa peserta sharing mengenai pengalaman
kegiatan usahanya terkait merek yang dimiliki dan solusi dari permasalahan
yang pernah dialami.
4. Dalam hal menata laporan keuangan, materi yang disampaikan mengenai
pembuatan buku catatan pengeluaran, buku catatan pemasukan, buku kas
utama, buku stok barang, buku inventaris barang.
Hasil dan luaran pada pemaparan strategi pemasaran guna peningkatan
penjualan barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut :
1. Berdasarkan wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa 80 %
peserta belum mengetahui mekanisme strategi pemasaran dalam kegiatan
usaha. Hanya 20% peserta yang menerapkan strategi pemasaran dalam kegiatan
usahanya seperti penggunaan media elektronik untuk melakukan promosi.
2. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa mekanisme strategi
pemasaran diawali dari identifikasi kebutuhan konsumen/pasar, pemilihan target
konsumen/pasar, identifikasi pesaing, sarana untuk bersaing, penggunaan media
elektronik untuk pemasaran
3. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan
yaitu :
• 75 % peserta paham mengenai mekanisme strategi pemasaran dalam
kegiatan usaha guna peningkatan penjualan barang dan jasa
• 60% peserta berinisiatif untuk menerapkan mekanisme strategi
pemasaran dalam kegiatan usahanya agar penjualan barang dan jasa dapat
ditingkatkan.
• 50% peserta telah menerapkan strategi pemasaran melalui pemasaran
online menggunakan aplikasi Instagram, facebook, dan blackberry
massanger
Adapun keseluruhan luaran yang dihasilkan setelah dilakukan kegiatan sosialisasi
dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Program

Tabel 3.1
Luaran Kegiatan yang Telah Tercapai
Luaran
Prosentase
sebelum

Pengenalan
merek dan
legalitasnya

• Pemahaman fungsi merek
• Pemahaman legalitas merek
• Penerapan legalitas merek

Pengenalan
merek sebagai
strategi
pemasaran

• Peningkatan pemahaman merek
sebagai strategi pemasaran
• Penerapan pembuatan merek

Prosentase
sesudah

Keterangan

85%
85%
10%

Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

10%

80%

Peningkatan

80%

90%

Peningkatan

70%
0%
0%
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Pengenalan
mekanisme
strategi
pemasaran

• Pemahaman mekanisme strategi
pemasaran
• Penerapan strategi pemasaran

20%

75%

Peningkatan

20%

50%

Peningkatan

Metode
pembuatan buku
Laporan
Keuangan

• pembuatan catatan

30%

70%

Peningkatan

•
•
•
•

25%
20%
20%
30%

75%
65%
60%
70%

Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan

pengeluaran,
catatan pemasukan,
kas utama,
buku stok barang,
buku inventaris barang.

Sumber: Hasil Survey

Berdasarkan table 3.1 diatas nampak jelas bahwa dari ketiga program dalam Pengabdian
Kepada Masyarakat di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, mengalami
peningkatan yang signifikan. Dalan hal ini terlihat bahwa prosentase penilaian sebelum
program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan nampak nilainya sangat rendah
bahkan ada yang 0%, tetapi setelah mengikuti pelatihan melalui program Pengabdian
Kepada Masyarakat peningkatannya sangat signifikan. Dengan demikian masyarakat yang
mengikuti pelatihan dalam program Pengabdin Kepada Masyarakat ini memperoleh tingkat
pencapaian yang bagus.
BAB 4 KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM di Kecamatan Parongpong
Kabupaten Bandung Barat, disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan sosialisasi
pengenalan merek dan legalitasnya dalam kegiatan usaha telah memenuhi luaran yang
ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai merek dan legalitas merek,
sehingga setelah sosialisasi diberikan, peserta dapat menjelaskan tujuan merek dalam
kegiatan usaha, menjelaskan fungsi legalitas merek serta dapat menjelaskan mekanisme
pendaftaran merek . Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah mulai mendaftarkan
mereknya ke lembaga terkait guna memperoleh legalitas perlindungan hukum.
Kedua, kegiatan sosialisasi mengenai pengenalan merek sebagai strategi pemasaran dalam
kegiatan bisnis juga telah mencapai target luaran. Peserta yang semula hanya mengenal
merek sebagai tanda pembeda saja, namun setelah sosialisasi diberikan, peserta menjadi
paham bahwa merek dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk pembelian
barang/jasa. Dengan demikian, peserta yang belum memiliki merek telah mulai membuat
merek bagi produk barang/jasanya. Beberapa peserta yang sebelumnya telah memiliki
merek juga mengganti merek dan kontennya agar lebih menarik perhatian konsumen
sebagai merek yang “menjual”.
Ketiga, sosialisasi mengenai pengenalan mekanisme strategi pemasaran guna peningkatan
penjualan telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta menjadi
paham dan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menetukan target potensial,
mengidentifikasi pesaing, memilih sarana bersaing dan memilih penggunaan media dalam
promosi. Selanjutnya, peserta juga telah menerapkan media elektronik sebagai saran
promosi agar lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan diberikannya keseluruhan
sosialisasi tersebut, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
Barat diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan usahanya agar dapat berkembang lebih
baik lagi di masa mendatang.
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PELATIHAN PEMBUATAN BUSINESS PLAN DAN DIGITAL
MARKETING BAGI PELAKU UMKM DI DESA BOJONG CAE
CIBADAK LEBAK BANTEN
Agus Kusmana, Henki Bayu Seta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. R.S. Fatmawati No. 1 Pondok Labu – Jakarta Selatan 12450
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ABSTRAK

Desa Bojong Cae Kecamatan Cibadak terletak di wilayah pemerintahan Kabupaten Lebak Banten. Sebagian
besar penduduk di Desa Bojong Cae ini bekerja sebagai buruh, wiraswasta, pegawai dan bertani. Untuk
komoditi potensial di daerah ini terdapat beberapa home industri serta dalam bidang agro bisnis. Salah satu
komoditas pertanian yang terdapat di daerah ini adalah buah melinjo dan dijadikan Emping. Permasalahan
yang dihadapi adalah masih banyaknya ibu-ibu rumah tangga di daerah tersebut yang belum memiliki
pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Pembuatan bisnis plan dan
pemasaran on-line memberikan wawasan dan peluang usaha bagi ibu-ibu PKK dan Pelaku UMKM. Target
khusus dari kegiatan pengabdian ini adalah (1) memberikan pemahaman tentang pembuatan perencanaan
usaha dan pemasaran on-line; (2) mitra mampu membuat perencanaan usaha yang baik; (3) mitra mampu
menerapkan pemasaran on-line; (4) Menciptakan masyarakat yang produktif dan memiliki penghasilan
tambahan untuk menunjang ekonomi keluarga. Metode yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan
perencanaan usah dan pemasaran on-line adalah (1) penyuluhan/sosialisasi; (2) pelatihan pembuatan
perencanaan usaha; (3) pelatihan pemasaran on-line ; (4) monitoring dan pendampingan.
Kata Kunci: Bisnis Plan dan Digital Marketing
ABSTRACT
Bojong Cae Village, Cibadak District is located in the government area of Lebak Banten Regency. Most of
the residents in Bojong Cae Village work as laborers, entrepreneurs, employees and farming. For potential
commodities in this area, there are several home industries as well as in the agro-business sector. One of the
agricultural commodities found in this area is melinjo fruit and used as chips. The problem faced is that there
are still many housewives in the area who do not have jobs that can provide additional income for their
families. Making business plans and on-line marketing provides insights and business opportunities for PKK
mothers and MSMEs. The specific targets of this service activity are (1) providing an understanding of online business planning and marketing; (2) partners are able to make good business plans; (3) partners are
able to implement on-line marketing; (4) Creating a productive society and having additional income to
support the family economy. The methods used in the on-line business planning and marketing training are
(1) counseling / outreach; (2) training in business planning; (3) on-line marketing training; (4) monitoring
and assistance.
Keywords: Business Plan and Digital Marketing

1. PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Letak Geografis Kabupaten Lebak menurut garis lintang dan garis bujur adalah 105o25'
— 106o30' Bujur Timur dan 6o18' — 7o00' Lintang Selatan. Secara administratif sebelah
utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera
Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Sukabumi.
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Luas Wilayah Kabupaten Lebak adalah 304.472 hektar atau 3.044,72 km2 dengan
ketinggian dari permukaan laut terbagi kedalam tiga level ketinggian, yakni : 0 — 200
meter untuk wilayah sepanjang Pantai Selatan yang meliputi kecamatan Wanasalam,
Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah dan sekitarnya 201 — 500 meter untuk wilayah
Lebak Tengah yang meliputi Kecamatan banjarsari, Cijaku, Cirinten, Cileles dan
sekitarnya 501 — 1000 meter dan lebih untuk wilayah Lebak Timur yang meliputi
Kecamatan Lebakgedong, Cibeber, Sobang, Cipanas dan sekitarnya
Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di provinsi banten yang terdiri dari
banyak kecamatan selain Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten
Serang, Total ke- camatan di Kabupaten Lebak sebanyak 28 kecamatan, dengan kecamatan
yang memiliki luas terkecil yakni Kalanganyar dengan luas 25,91 km2 dan terbe- sar
Cibeber
dengan luas 383,15 km2. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, Kondisi wilayah
administrasi di Kabupaten Lebak tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal
ini ditandai masih tetapnya jumlah kecamatan, Desa dan Kelurahan. Hanya, terdapat
perubahan jumlah RW dan RT di setiap kecamatan. Keadaan penduduk Kabupaten Lebak
pada tahun ini berjumlah 1.295.810 jiwa, yang terdiri dari 663.511 jiwa laki laki dan
632.299 jiwa perempuan dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,60 persen,
menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,68 persen, atau terjadi penurunan sebesar
0.08 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak bukan
merupakan wilayah tujuan utama bagi pendatang dari luar baik untuk menetap maupun
untuk mencari pekerjaan, mengingat Kabupaten Lebak masih tergolong wilayah yang
masih minim menyediakan lapangan kerja. Sebaliknya penduduk usia kerja di Kabupaten
Lebak masih tertarik untuk mencari kerja dan menetap di luar kota bahkan sampai ke luar
negeri. Disamping itu kebijakan UMKM di Kabupaten Lebak masih belum menjadi daya
tarik penduduk pribumi untuk bekerja diwilayah sendiri.
Ditinjaudari indikator kependudukan lainnya, terlihat angka kepadatan penduduk
sebesar 426 jiwa per km2. Secara gender selama kurun waktu empat tahun terakhir
komposisi penduduk perempuan dengan laki - laki relatif stabil, yang ditunjukkan angka
seks rasio yang masih sama dari tahun - tahun sebelumnya sebesar 105 persen dengan
sebaran penduduk usia remaja hingga dewasa masih yang terbanyak, sebesar 64,67 persen
Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak terdapat pada usia 15 - 64 tahun
sebesar64,67 persen diikuti penduduk berusia anak - anak yakni 0 - 14 tahun sebesar
30,74 persen serta usia orangtua yakni diatas 64 tahun sebesar 4,60 persen hal ini
tercermin juga apabila dilihat secara jenis kelamin. Kecamatan Rangkasbitungyang
posisinya sebagai ibu kota kabupaten tentu saja memiliki jumlah penduduk terbesar dan
kepadatan penduduk tertinggi. Urutan ke-2 adalah Kecamatan Malingping yang
merupakan kecamatan potensial di wilayah selatan Kabupaten Lebak.
Pada umumnya perusahaan atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya
tentu berkeinginan untuk membuat produknya laku terjual. Dalam hal ini, perusahaan akan
menghadapi persaingan yang ketat, sehingga perlu melakukan strategi pemasaran yang
tepat. Menurut Kotler dan Keller (2012) Pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk menciptakan pasar akan suatu produk. Strategi pemasaran atau bauran pemasaran
(marketing mix) meliputi 4 hal, yaitu : Product, Price, Place, Promotion. Contoh strategi
pemasaran konvensional yang diterapkan dari dulu hingga sekarang misalnya iklan, direct
marketing, dan sales promotion. Ketiga contoh tersebut bukan berarti tidak bermanfaat lagi
di masa sekarang, namun perusahaan tentunya perlu mempertimbangkan media baru dan
strategi baru agar pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah yang sampai saat
ini masih perlu diperhatikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau pengusaha untuk
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memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk mengembangkan kegiatannya,
khususnya di Desa Bojong Cae Cibadak Kabupaten Lebak Banten. Dengan produk yang
relatif sudah cukup bagus, bila pasar yang dijangkau terbatas maka tidak akan cukup
untuk menolong kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Karena itu diperlukan
langkah-langkah atau strategi mengatasi masalah pemasaran tersebut, salah satunya dengan
memanfaatkan media digital. Dewasa ini sudah saatnya pelaku usaha mempersiapkan diri
untuk memasuki era baru dalam dunia pemasaran. Sebab selama ini, kelemahan
menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien menjadi persoalan bagi hampir
seluruh pelaku usaha di tanah air.
Media digital kini menjadi media penting yang digunakan di setiap kalangan
masyarakat. Menurut Widiarto (2016) penguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta jiwa
dan menjadi negara terbesar kedua dalam penggunaan aplikasi Facebook di dunia. Media
digital tumbuh pesat seiring dengan bertambahnya pengguna internet di kawasan Asia
Tenggara. Media digital pun bahkan sudah menjadi gaya hidup modern, di samping itu
penggunaan media digital telah banyak membantu setiap orang dalam melakukan rutinitas.
Individu, organisasi, bahkan pemerintahan juga tidak pernah terlepas dari aktifitas
menggunakan media digital. Contoh media digital yang sering digunakan saat ini, yaitu :
Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan YouTube. Masing-masing media digital tersebut
mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk berkomunikasi. Banyaknya kemudahan dan
fungsi dari penggunaan media digital, mendorong masyarakat atau pengusaha di dunia,
untuk memaanfaatkan media digital tersebut pada setiap kegiatannya. Fungsi lain dari
penggunaan media digital meliputi : branding, sharing, promosi, maupun marketing.
Perkembangan teknologi informasi dan internet juga berpengaruh besar terhadap
perkembangan di bidang promosi produk. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan
bagi dunia promosi produk karena kemudian terjadi peningkatan efektivitas jika
dibandingkan dengan media konvensional. Aspek utama yang mempengaruhi peningkatan
efektivitas promosi produk melalui internet adalah media yang interaktif, bersifat fleksibel
dengan pengertian adanya pertukaran pesan dua arah dan media yang responsif.
Permasalahan Mitra
Permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Bojong Cae Cibadak Kabupaten Lebak
Banten yaitu masih perlu diperhatikan adalah masih kurangnya pelaku UMKM dalam
membikin perencanaan usaha dan belum memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk
mengembangkan kegiatannya pemasaran produk usahanya, Dengan produk yang relatif
sudah cukup bagus, bila pasar yang dijangkau terbatas maka tidak akan cukup untuk
berkembang para pelaku UMKM itu sendiri. Karena itu diperlukan langkah-langkah atau
strategi mengatasi masalah perencanaan usaha dan pemasaran tersebut.
Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan solusi untuk mewujudkan keinginan pelaku
UMKM. untuk mempromosikan produk mereka di media digital. Adapun solusinya adalah
sebagai berikut :
1.
Memberikan pemahaman tentang pembuatan Perencanaan Usaha (Bisnis Plan)
kepada pelaku UMKM dalam memahami dunia bisnis
2.
Memberikan pemahaman tentang Pemasaran digital ( digital marketing) kepada
pelaku UMKM dalam memahami pentingnya pemasaran digital dalam
mempromosikan produk UMKM.
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Manfaat Kegiatan
Pelatihan pembuatan perencanaan usaha (bisnis plan) dan pemasaran digital (digital
marekting) ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif bagi pengembangan
UMKM di di Desa Bojong Cae Cibadak kabupaten Lebak Banten melalui kegiatan digital
marketing. Pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien
melalui e-commerce/marketplace dan pemanfaatan media sosial. Kegiatan pelatihan ini
dapat dijadikan wadah bagi pelaku UMKM untuk dapat berpartisipasi dan terlibat langsung
dalam memanfaatkan media komunikasi di era digital.
Pengertian Perencanaan Usaha (Bisnis Plan)
Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yg berisi deskripsi mengenai segala aspek internal
dan eksternal ketika wirausaha akan memulai bisnis baru atau akan mengembangkan bisnis
yang telah dijalankan. manfaat rencana bisnis Bagi wirausaha, rencana bisnis memiliki
manfaat sbb :
1. Sebagai pendorong wirausaha utk melihat usahanya secara kritis dan obyektif. Hal ini
terkait dengan waktu, usaha, riset, dan disiplin yg dibutuhkan dlm menjalankan usaha.
2. Analisis persaingan, ekonomi dan keuangan yg terdapat dlm rencana bisnis,
menempatkan wirausaha utk teliti dan berhati-hati mengenai asumsi kesuksesan
usahanya.
3. pemasaran yang efektif dan efisien menjadi persoalan bagi hampir seluruh pelaku usaha
di tanah air.
4. Seluruh aspek harus dimuat di dalam rencana bisnis, mengharuskan wirausaha
mengembangkan dan menentukan strategi operasi dan hasil yg diharapkan utk penilai
luar.
5. Rencana bisnis menguantifikasikan sasaran, menyediakan benchmark yg dapat diukur
utk membandingkan hasil forecast dg hasil aktual.
6. Rencana bisnis yg lengkap menyediakan wirausaha alat komunikasi utk sumber dana
dari luar.

Elemen dan format rencana bisnis
Ada 5 unsur yg harus diperhatikan dalam menyusun rencana bisnis, yaitu :
1.
Tampilan luar dari rencana bisnis harus benar-benar meyakinkan dan memberi
kesan kredibel dan profesional.
2.
Panjang rencana bisnis tidak lebih dari 50 halaman kertas ukuran A-4 yg memuat
deskripsi bisnis secara lengkap dan akurat.
3.
Sampul dan halaman judul sampul mencantumkan nama perusahaan, alamat, nomor
telepon dan bualan-tahun rencana bisnis dibuat.
4.
Ringkasan eksekutif Memuat ringkasan rencana bisnis yang panjangnya 2 – 3
halaman yg mendeskripsikan secara singkat dan padat rencana bisnis yg akan
dijalankan.
5.
Tabel akan membuat penjelasan di dalam rencana bisnis menjadi lebih menarik dan
sistematis dan lebih mudah dimengerti
Komponen di dalam rencana bisnis :
a. Ringkasan Eksekutif
b. Nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan
c. Nama, alamat, dan nomor telepon seluruh orang penting dalam perusahaan.
d. Uraian singkat mengenai perusahaan, produk dan jasa.
e. Uraian singkat mengenai pasar bagi produk dan jasa.
f. Uraian singkat mengenai strategi yg akan mengantarkan perusahaan menuju sukses.
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Uraian singkat mengenai pengalaman manajemen dan pengalaman teknis orangorang penting di perusahaan.
h. Pernyataan singkat mengenai kebutuhan dana dan cara penggunaannya
Pengertian Pemasaran Digital (Digital Marketing)
Pemasaran Digital (Digital marketing) adalah segala upaya untuk melakukan pemasaran
suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan
hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk dan jasa baru,
branding, dan membina hubungan dengan pelanggan. Digital marketing adalah segala
upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet.
Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga
termasuk promosi produk dan jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan
pelanggan.
Jenis-jenis Digital Marketing
Saat ini, website merupakan persyaratan utama untuk menang dalam persaingan digital.
Data menunjukkan bahwa 97% konsumen mencari produk maupun jasa yang akan
digunakan melalui internet. 70% dari mereka mencari perbandingan harga maupun fitur
yang ditawarkan dengan produk maupun jasa sejenis. Bahkan 88% nya memiliki keputusan
untuk membeli setelah membaca review produk maupun service nya terlebih dahulu. Dapat
pula dikatakan website adalah “toko digital” bagi bisnis Anda yang bahkan dapat
menggantikan keberadaan toko fisik maupun tenaga penjualan konvensional.
Adapun peran utama website dalam mengembangkan perusahaan Anda adalah :
1. Menunjukkan profesionalisme perusahaan Anda
2. Membantu customer memahami produk atau jasa Anda
Sebagai “Sales Representative” 24 jam
Media penjualan produk atau jasa Anda secara lebih mudah Media promosi yang lebih
hemat biaya dan lebih efektif.
Jenis Digital Marketing :
a. Search Engine Marketing,
Yang dimaksud dengan Search Enggine Marketing adalah upaya untuk membuat website
perusahaan Anda mudah ditemukan dalam mesin pencari sejenis google. Untuk dapat
berada di halaman pertama mesin pencari sekelas google, dibutuhkan waktu yang lama dan
teknik khusus untuk menerapkannya. Search Engine Marketing pun memiliki dua kategori
yaitu kategori organik dan non-organik. Kategori organik biasa disebut sebagai Search
Engine Optimization (SEO) yang relatif lebih murah bahkan dapat dilakukan sendiri
dengan gratis, namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena peruntukannya sebagai
investasi jangka panjang.Sedangkan Search Engine Marketing (SEM) yang berbayar akan
jauh lebih cepat untuk membuat website kita berada di posisi teratas google. Berikut adalah
contoh dan perbedaan dari SEO dan SEM dalam mesin pencari google.
b. Social Media Marketing
Pengguna sosial media yang terus meningkat untuk berbagai keperluan seperti sarana
komunikasi, berkumpulnya komunitas bahkan sebagai media mencari informasi, kini juga
semakin dioptimalkan pengusaha sebagai sarana promosi bisnis mereka. Beredarnya
berbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube
dan lain sebagainya, membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan menjangkau
lebih banyak orang. Selain itu, sosial media marketing juga digemari karena dapat
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dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Selain dapat meningkatkan brand
perusahaan, sosial media juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara
perusahaan dengan konsumen.
Online Advertising
Sedangkan yang dimaksud dengan online advertising adalah media promosi atau
periklanan melalui internet dengan cara berbayar. Online advertising sendiri memiliki
beberapa pilihan yang beragam sesuai kebutuhan Anda, seperti Display Advertising, Social
Media Advertising, PPC, Youtube Advertising, dan masih banyak lagi. Walau tingkat
keberhasilan penjualan dengan cara online advertising ini lebih memuaskan karena Anda
dapat mengatur target konsumen yang melihat iklan tersebut, pilihan untuk melakukan
online advertising terbilang jauh lebih mahal walau masih cenderung terjangkau bila
dibandingkan dengan media promosi luar ruangan (Out of Home Media) seperti billboard,
Signage, Booth, dan media iklan televisi.
d. Email Marketing
Saat Anda sudah membangun daftar subscriber dari website, maka email marketing
merupakan langkah promosi tahap selanjutnya untuk menjaga calon pelanggan tersebut dan
membuat mereka tertarik untuk membeli produk maupun jasa Anda.Dengan Email
marketing, Anda dapat memberikan informasi yang update seputar program promosi yang
sedang berlangsung, maupun memperkenalkan produk atau jasa Anda yang baru. Email
marketing juga membuat pelanggan Anda tidak ketinggalan akan informasi dari perusahaan
Anda seperti kegiatan maupun berita terbaru.
e. Video Marketing
Cara yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan jasa
perusahaan Anda adalah dengan menggunakan video marketing. Video marketing menjadi
media promosi paling ampuh karena dapat memuat lebih banyak informasi namun dengan
cara yang menarik dan mudah diingat. Video marketing yang dapat dibuat dengan format
real hingga animasi 2D dan 3D, bermanfaat dalam berbagai hal diantaranya :
a) Sebagai Video Company Profile yang menjelaskan mengenai bisnis Anda
b) Menjelaskan cara kerja produk dan pengaplikasiannya
Menampilkan testimonial pelanggan dan review mereka terhadap bisnis Anda
c)
d) Sebagai media kreatif untuk mempromosikan produk dan jasa Anda
2.

METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penganbdian masyarakat ini adalah
penyuluhan (seminar), ceramah dan diskusi mengenai perencanaan usaha dan pemasaran
digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tahap selanjutnya adalah
mempersiapkan agar para pelaku UMKM dapat mandiri dalam urusan-urusan yang
berkaitan dengan perencanaan usaha dan pemasaran digital. Hal ini dilakukan dengan
memberikan bimbingan tentang cara yang harus dilakukan untuk membuat perencanaan
Bisnis dan Digital Pemasaran dan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
akan dunia digital. Dalam proses pembangunan manuasia seutuhnya dan usaha mandiri
para pelaku.
UMKM. Sifat dan mental yang menggantungkan pada konsep subsidi dan fasilitas
khusus yang berkepanjangan harus dihilangkan dan secara bertahap harus segera
digantikan dengan pengertian kemandirian usaha. Dalam perekonomian yang semakin
menggelobal, kemampunan berkehidupan ekonomi harus muncul dari kemauan dan
kemampuan sendiri dan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Adapun tujuan
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diselenggarakan pengabdian pada masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada pelaku usaha kecil menengah tentang Penyusunan perencanaan usaha
dan pemasaran digital Bagi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) yang berada di
Lebak Banten.

Luaran yang diharapkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah para
pelaku UMKM mempunyai kemampuan serta merealisasikan terwujudnya penyusunan
perencanaan bisnis dan pemasaran digital yang tersetruktur. Adapun hasil pelaksanaan
kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini dapat dikatakan berhasil apabila para pelaku
usaha kecil menengah yang didampingi, dalam penyusunan perencanaan usaha (Bisnis
Plan) dan Pemasaran digital dengan tahapan sebagai berikut :
No. Tahapan Kegiatan

Prosentase Keberhasilan

1

Pendampingan Bulan Ke-3

25 %

1

Pendampingan Bulan Ke-6

50 %

1

Pendampingan Bulan Ke-9

75 %

1

Pendampingan Bulan Ke-12

100 %

A. Pemberian materi pembuatan Perencanaan usaha (Bisnis plan) dan pengenalan
pemasaran digital (digital marketing) bagi pelaku UMKM di Bojong Cae Cibadak
Lebak Banten.
a.
Memberikan arahan cara pembuatan Bisnis Plan
b.
Mengenalkan internet sebagai media baru dalam berkomunikasi
c.
Mengenalkan aplikasi digital marketing
B. Pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pembuatan melalui digital marketing dan
akun media sosial yang menjadi trend dalam media promosi bisnis saat ini. Tim
pelatihan akan mengajarkan membuatkan toko di e-commerce
a.
Tim pelatihan akan mengajarkan bagaimana pembuatan akun media sosial
dan mengelola akun tersebut.
b.
Memberikan pelatihan penggunaan pesan persuasif yang efektif untuk
meningkatkan awareness calon pembeli
c.
Memberikan pelatihan bagaimana mengelola toko e-commerce tersebut
C. Mengadakan pelatihan pesan efektif. Kemampuan ini harus dimiliki oleh pelaku
UMKM karena dengan gambar dan pesan yang menarik akan meningkatkan minat
calon konsumen untuk membeli produk tersebut.
D. Tahapan edukasi berkelanjutan dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas
media promosi digital dengan memberikan evaluasi dari kegiatan promosi yang
dilakukan oleh pelaku UMKM.
Adapun proses evaluasi kepada peserta dilakukan pada beberapa tahap dengan indikator
yang digunakan yaitu :
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Kegiatan

Kriteria

Seminar
(Ceramah

Meningkatk
an

dan Penyuluhan)

huan,

Indikator Keberhasilan

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pengeta- tentang

pemahama
n

proses penyusunan proposal kredit secara
dan sederhana, yaitu

wawasan

:
a. Motivasi melakukan kegiatan usaha dengan
sistem
manajemen sederhana.
b. Motivasi untuk melakukan kegiatan
usaha secara
profesioanl.
c. Motivasi untuk mengembangkan kegiatan
usahanya.

Pelatihan

Meningkatk
an
kemampuan

(Simulasi)

dalam

penyusuna
n bisnis

Mampu membuat perencanaan usaha dan
pemasaran
digital

plan dan pemasaran
digital
Pendampingan

Mamp
u

membuat

perencanan usaha
digital pemasaran

25 % memahami perencanaan usaha dan
internet

dan
50 % memahami pemasaran digital
75% Proposal Kredit Disetujui (bulan ke-3)
100% Proposal Kredit Disetujui (bulan ke-4)

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program kegiatan pada masyarakat ini dimulai pada bulan Maret 2020
hingga bulan September 2020 (8 bulan). Kegiatan ini dimulai dengan mendata secara
demografi keberadaan kelompok ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM di lingkungan Desa
Bojong Cae Kecamatan Cibadak Lebak Banten, meliputi jenis kelamin dan pendidikan.
Kegiatan pelatihan pembuatan Perencanaan Uasaha (Bisnis Plan) dan Pemasaran ON line
(Digital Marketing) dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 dihadiri oleh 20 peserta
dengan tema Pelatihan Pembuatan Business Plan dan Digital Marketing bagi Pelaku
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UMKM di Cibadak Lebak Banten. Sebelum tim melakukan kegiatan sosialisasi dilakukan
pre-test tentang pengetahuan perencanaan usaha (bisnis Plan) serta pemasaran online
(Digital Marketing) tersebut. Kemudian tim Abdimas memberikan penyuluhan pembuatan
perencanaan usaha dan pemasaran. Masing-masing peserta diberi kesempatan untuk
mempraktekkan pembuatan perencanaan usaha. Sehingga setelah pelatihan selesai ada
hasil pengetahuan yang diserap oleh ibu-ibu pelaku UMKM dan Ibu-ibu PKK.
Setelah penyuluhan dan praktek selesai, tim mengadakan post-test untuk mengevaluasi
seberapa jauh pemahaman dan minat dari peserta terhadap kegiatan Abdimas ini agar dapat
dijadikan sebagai usaha yang mampu meningkatkan perekonomian mereka.

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN BISNIS PLAN DAN
DIGITAL MARKETING DIN KELURAHAN BOJONGH CAE KECAMATAN
CIBADAK LEBAK BANTEN
Tabel 4. Hasil Nilai Pre-test dan Post-Test
No

Nama

Nilai Pre-Test

Nilai Post-Test

1

Lissiewati

70

80

2

Endah

60

70

3

Ida

70

80

4

Sumaeni

70

80

5

Misliah

70

80

6

Atin Hartini

60

80

7

Neng Iroh

70

75
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8

Desi Srihartati

70

75

9

Munawaroh

60

65

10

Siti Yunengsih

70

80

11

Ecih

60

65

12

Siti Masitoh

70

80

13

Munawaroh

60

65

14

Riska

60

80

15

Lia

60

80

16

H. Saunah

70

80

17

Mulyati

60

80

18

Ani

70

80

19

Nurhayati

60

80

20

Sunarti

60

65

1950

2310

65

77

TOTAL
RATA-RATA

Hasil rata-rata dari pre-test = 65. Setelah penyuluhan dan pelatihan, dilakukan posttest dan hasil rata-rata nilai post-test = 77. Hasil post-test lebih baik dari hasil pre-test
dengan peningkatan sebesar 12. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai
pembuatan perencanaan usaha dan pemasaran on line meningkat setelah diadakan
penyuluhan. Peserta penyuluhan merespon secara positif, dapat dilihat dari antusiasme
peserta menjadi wirausaha.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan melalui pelatihan
pembuatan Perencanaan Usaha (Bisnis Plan) dan Pemasaran on-line (Digital marketing)
di lingkungan kelompok PKK dan pelaku UMKM Desa Bojong Cae Kecamatan Cibadak
Lebak Banten, sangat diperlukan. Hal ini karena kegiatan ini dapat membawa manfaat
bagi masyarakat agar dapat memahami bagaimana membuat perencanaan usaha yang
baik dan pemasaran on-line sehingga dapat meningkatkanpengetahuan dan pendapatan
masyarakat ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM di lingkungan Desa Bojong Cae Kecamatan
Cibadak Lebak Banten
Saran
Perlu adanya kelanjutan pengabdian untuk memperdalam pengetahuan masyarakat
tentang pembuatan Bisnis plan dan digital marketing.
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ABSTRAK
Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki
kontribusi penting dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian negara. Orientasi pasar dan orientasi
kewirausahaan menjadi satu hal yang wajib dipahami oleh para PKL untuk dapat sukses dan terus berlanjut
di masa depan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi pemahaman tentang
pentingnya orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan sebagai faktor pendorong kesuksesan dan
keberlanjutan usaha pada PKL Binaan. Mitra pengabdian yang menjadi peserta kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah 62 PKL Binaan di Kecamatan Menteng dan Kecamatan Kelapa Gading. Metode
pelaksanaan kegiatan yang digunakan berupa metode penyuluhan, tanya jawab, dan latihan. Hasil yang
diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terkait dengan pemahaman tentang orientasi pasar,
PKL Binaan berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar dibandingkan
dengan PKL berjenis kelamin laki-laki, PKL Binaan di Kecamatan Kelapa Gading memiliki tingkat
pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan PKL Binaan di Kecamatan Menteng, dan PKL Binaan
yang menjalankan usahanya selama 1-3 tahun memiliki tingkat pemahaman yang paling besar tentang
orientasi pasar. Terkait dengan pemahaman tentang orientasi kewirausahaan, PKL berjenis kelamin laki-laki
memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan PKL berjenis kelamin perempuan, PKL
Binaan di Kecamatan Menteng memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan PKL
Binaan di Kecamatan Kelapa Gading, dan PKL Binaan yang menjalankan usahanya selama 3-5 tahun
memiliki tingkat pemahaman yang paling besar tentang orientasi kewirausahaan.
Kata Kunci: PKL Binaan, orientasi pasar, orientasi kewirausahaan.
ABSTRACT
PKL as a form of SMMEs has an important contribution in driving and advancing the country's economy.
Market orientation and entrepreneurial orientation are basic conceptual that must be understood by street
vendors to be successful and sustain in the future. This community service aims to educate the street vendors
about the importance of market orientation and entrepreneurial orientation as a driving factors for the
success and business sustainability of fostered street vendors. Community service partners who participated
in this community service activity were 62 fostered street vendors in Menteng and Kelapa Gading districts.
The method of implementing the activities used was in the form of counseling methods, questions and answers,
and exercises. The results obtained from this community service activity are related to good understanding
of market orientation, female fostered street vendors have a higher level of understanding compared to male
street vendors, fostered street vendors in Kelapa Gading district have higher level of understanding compared
to male street vendors. fostered street vendors in Menteng Subdistrict, and fostered street vendors who have
been running their business for 1-3 years have the highest level of understanding of market orientation.
Regarding the understanding of entrepreneurial orientation, the male street vendors have a higher level of
understanding compared to the female street vendors, fostered street vendors in Menteng sub-district have a
higher level of understanding than fostered street vendors in Kelapa Gading district, and fostered street
vendors who running his business for 3-5 years has the highest level of understanding of entrepreneurial
orientation.
Keywords: entrepreneurial orientation, market orientation, fostered street vendors.
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1. PENDAHULUAN
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan semua individu yang menawarkan dan
menjual produknya di tempat yang merupakan fasilitas umum misalnya di trotoar atau
pinggir jalan atau bergerak berkeliling membawa barang dagangan (Mc.Gee & Yeung,
1977; Phil, 2010). PKL sebagai salah satu bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) memiliki kontribusi penting dalam menggerakkan dan memajukan
perekonomian negara, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja informal (Phil, 2010;
Handoyo & Setiawan, 2018; Sururi, 2019). Di DKI Jakarta, kontribusi PKL cukup besar
dalam mendorong perekonomian di ibukota karena sebagian besar masyarakat di DKI
Jakarta mengalokasikan konsumsi belanjanya di kaki lima (Hasanuddin, 2019). Selain
menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan PKL dinilai penting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan output sektor riil, dan menjadi sumber
pendapatan asli daerah sehubungan dengan adanya retribusi PKL di lokasi binaan
(Handoyo & Setiawan, 2018; Hasanuddin, 2019; Sururi, 2019). Namun, selain memberikan
dampak positif dalam menggerakkan perekonomian, PKL juga memberikan dampak
negatif diantaranya permasalahan yang terkait dengan kebersihan dan keindahan tata kota
serta mengganggu kenyamanan masyarakat karena rata-rata PKL berjualan di sembarang
tempat yang merupakan fasilitas umum misalnya di trotoar.
PKL dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu PKL Binaan dan PKL Non
Binaan atau PKL liar. Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
(KUMKMP) DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6.433 PKL Binaan yang
tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta
Utara (www.beritasatu.com, 2016). Jumlah PKL Binaan di Jakarta Pusat ada sebanyak
1.984 pedagang, di Jakarta Selatan ada sebanyak 965 pedagang, di Jakarta Barat ada
sebanyak 742 pedagang, di Jakarta Timur ada sebanyak 2.094 pedagang, dan di Jakarta
Utara ada sebanyak 1.558 pedagang.
PKL harus dilihat sebagai kelompok masyarakat yang produktif karena menghasilkan
pendapatan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.
Oleh karenanya, PKL perlu dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya orientasi pasar
(market orientation) dan orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) sebagai
faktor penentu kesuksesan usaha (Lekmat, Selvarajah & Hewege, 2018: Wahyuni & Sara,
2020). Pemahaman yang lebih baik tentang orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan
akan membantu PKL untuk mengelola usahanya dengan lebih baik lagi yang pada akhirnya
mampu mendorong kesuksesan dan keberlanjutan usaha di masa mendatang.
Orientasi pasar mengacu pada upaya yang dilakukan pelaku bisnis untuk menyediakan
produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih
efektif dan efisien daripada pesaing (Ali et al., 2020). Orientasi pasar menggambarkan
sejauh mana strategi dan operasional bisnis dipersiapkan untuk merespon perubahan
permintaan pasar (Mamun et al., 2018). Orientasi pasar berhubungan dengan komitmen
bisnis untuk mengembangkan produk dan jasa yang memuaskan kebutuhan dan harapan
pelanggan. Orientasi pasar memberikan manfaat besar khususnya bagi pelaku usaha kecil
dan menengah dengan menjadikan adaptabilitas, fleksibilitas, pemrosesan informasi,
pengetahuan, dan responsivitas menjadi sumber daya strategik yang unik (Ali et al., 2020).
Orientasi pasar menghasilkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menciptakan nilai
unggul bagi pelanggan (Wahyuni & Sara, 2020). Dalam konteks pengabdian masyarakat
ini, pemahaman yang baik tentang konsep orientasi pasar memungkinkan PKL Binaan
untuk memenuhi perubahan kebutuhan dari pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan
kemampuan untuk menggali peluang pasar baru, serta mendorong kinerja, pertumbuhan,
dan keberlanjutan usaha di masa mendatang.
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Orientasi kewirausahaan mengacu pada proses untuk mengembangkan strategi yang
bertujuan untuk menggali peluang pasar yang baru (Lumpkin & Dess, 1996; Wiklund &
Shepherd, 2003; Lekmat et. al., 2018; Ali et al., 2020). Orientasi kewirausahaan mencakup
tiga dimensi yaitu keinovatifan, keproaktifan, dan pengambilan risiko (Ali et al., 2020).
Keinovatifan menggambarkan kesediaan bisnis untuk mendukung penciptaan hal baru,
penciptaan proses kreatif, dan pengembangan ide-ide baru melalui uji coba yang akan
mendorong pada pengembangan produk atau jasa baru, metode pemasaran baru, dan
metode organisasional baru dalam praktek bisnis. Keproaktifan merupakan kemampuan
bisnis untuk menemukan dan menggali peluang bisnis baru yang menjadikan bisnis sebagai
pihak yang pertama kali menciptakan produk baru dibandingkan para pesaing.
Pengambilan risiko mengacu pada kecenderungan bisnis untuk menangkap peluang dan
masuk ke bisnis berisiko tinggi yang dihadapkan pada ketidakpastian lingkungan untuk
mencapai tujuan. Orientasi kewirausahaan memungkinkan bisnis untuk mengalahkan
pesaing melalui adaptasi inovasi, menjadi sangat proaktif pada pencarian peluang pasar,
dan mentoleransi risiko. Pada konteks usaha kecil dan menengah, perusahaan yang
memiliki kemampuan besar untuk berinovasi, proaktif, dan berani mengambil risiko akan
memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai kinerja bisnis yang tinggi. Selain itu,
perusahaan yang inovatif, proaktif, dan memiliki keberanian untuk mengambil risiko
cenderung mampu mengalahkan pesaing (Wahyuni & Sara, 2020). Dalam konteks
pengabdian masyarakat ini, pemahaman yang baik tentang konsep orientasi kewirausahaan
memungkinkan PKL Binaan untuk terus berinovasi dengan cara menawarkan produk atau
jasa baru, proaktif memanfaatkan peluang pasar yang ada, dan berani mengambil risiko
atas usaha dan modal yang sudah diinvestasikan untuk mengelola usaha.
Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan tim pengabdian melalui prasurvei dan
wawancara pada sejumlah PKL Binaan selaku mitra pengabdian, masalah utama yang
dihadapi adalah tingginya tingkat kegagalan usaha. Banyak PKL Binaan yang kurang dapat
beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keinginan pasar serta kurangnya inovasi,
keproaktifan, dan keberanian dalam mengambil risiko usaha. Kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilaksanakan ini berfokus pada pemberian solusi pemecahan atas masalah
yang dihadapi mitra pengabdian melalui pemberian edukasi pemahaman tentang orientasi
pasar dan orientasi kewirausahaan. Setelah mengikuti kegiatan edukasi ini diharapkan mitra
pengabdian memiliki kemampuan lebih dalam mengenali kebutuhan dan keinginan pasar
serta lebih inovatif, proaktif, dan berani untuk mengambil risiko usaha.
2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang digunakan adalah berupa
metode penyuluhan, tanya jawab, dan latihan. Metode penyuluhan pada kegiatan ini adalah
berupa paparan materi dari narasumber yaitu dosen dan mahasiswa. Narasumber
menyampaikan paparan materi berupa teori dan konsep tentang orientasi pasar dan orientasi
kewirausahaan yang disertai dengan pemberian contoh-contoh sederhana agar materi yang
disampaikan dapat dipahami oleh peserta dengan mudah.
Metode tanya jawab pada kegiatan ini mencakup pemberian kesempatan kepada
peserta untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami secara lisan dan diskusi serta
sharing pengalaman dalam hal mengelola usaha terkait dengan pentingnya orientasi pasar
dan orientasi kewirausahaan. Metode latihan pada kegiatan ini yaitu berupa pemberian
sejumlah pertanyaan pilihan berganda kepada peserta terkait dengan materi yang
dipaparkan oleh narasumber di sesi penyuluhan. Metode latihan ini juga digunakan sebagai
evaluasi tentang seberapa besar pemahaman peserta atas materi yang disampaikan.
Tim PkM melakukan analisis perbandingan atas nilai rata-rata pemahaman PKL
Binaan tentang orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan berdasarkan sejumlah faktor
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seperti jenis kelamin, lokasi usaha, dan lama menjalankan usaha. Selain latihan, evaluasi
juga dilakukan untuk mengetahui tingkat manfaat (kebergunaan) kegiatan edukasi bagi
para peserta dan mendapatkan masukan atas pelaksanaan kegiatan edukasi secara
keseluruhan melalui pengisian kuesioner umpan balik di akhir kegiatan edukasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan edukasi pemahaman tentang orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan
dilaksanakan pada waktu dan tempat yang berbeda untuk masing-masing Kecamatan. Dua
kecamatan yang menjadi tempat edukasi yaitu Kecamatan Menteng dan Kecamatan Kelapa
Gading. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan edukasi di Kecamatan Menteng adalah
tanggal 20 September 2019 di Aula Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang
beralamatkan di Jalan Pegangsaan Barat No.14, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat. Di Kecamatan Menteng, terdapat 36 orang PKL Binaan yang hadir sebagai
peserta kegiatan edukasi. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan edukasi di Kecamatan
Kelapa Gading adalah tanggal 11 Oktober 2019 di Aula Kantor Kecamatan Kelapa Gading
yang beralamatkan di Jalan Boulevard Timur No.1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di Kecamatan Kelapa Gading, terdapat 41 orang PKL
Binaan yang hadir mengikuti kegiatan edukasi. Foto tentang pelaksanaan kegiatan edukasi
pemahaman tentang orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan di Kecamatan Menteng
dan Kecamatan Kelapa Gading dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Kegiatan Edukasi Pemahaman tentang Orientasi Pasar dan
Orientasi Kewirausahaan di Kecamatan Menteng
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Gambar 2. Kegiatan Edukasi Pemahaman tentang Orientasi Pasar dan
Orientasi Kewirausahaan di Kecamatan Kelapa Gading
Tim PkM melakukan analisis perbandingan nilai rata-rata (mean) untuk mengetahui
tingkat pemahaman PKL Binaan tentang orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan
berdasarkan sejumlah faktor seperti jenis kelamin, lokasi usaha, dan lama menjalankan
usaha. Hasil evaluasi pemahaman PKL Binaan tentang orientasi pasar dan orientasi
kewirausahaan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Perbandingan Nilai Rata-Rata Pemahaman PKL Binaan tentang Orientasi Pasar

Jenis Kelamin
-

Laki-laki
Perempuan

Nilai Rata-Rata
19,84
20,88

Lokasi Usaha
-

Menteng, Jakarta Pusat
Kelapa Gading, Jakarta Utara

19,8
20,7

Lama Usaha
-

< 1 tahun
1 - 3 tahun
3 - 5 tahun
> 5 tahun

19,3
22
19,5
20,2

Sumber: Penulis, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, PKL Binaan berjenis kelamin
perempuan memiliki tingkat pemahaman tentang orientasi pasar yang lebih besar
dibandingkan dengan PKL Binaan berjenis kelamin laki-laki. Nilai rata-rata pemahaman
tentang orientasi pasar untuk PKL Binaan perempuan adalah 20,88 sedangkan PKL Binaan
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laki-laki adalah 19,84. Jika dilihat menurut lokasi usaha, PKL Binaan di Kelapa Gading,
Jakarta Utara memiliki tingkat pemahaman tentang orientasi pasar yang lebih tinggi
daripada PKL Binaan di Menteng, Jakarta Pusat. Nilai rata-rata pemahaman tentang
orientasi pasar untuk PKL Binaan di Kelapa Gading sebesar 20,7 sedangkan PKL Binaan
di Menteng yaitu 19,8. Ditinjau dari aspek lama usaha yang dijalankan, PKL Binaan yang
menjalankan usahanya selama 1-3 tahun memiliki tingkat pemahaman tentang orientasi
pasar yang lebih besar dibandingkan dengan PKL Binaan yang menjalankan usaha lebih
dari 5 tahun, 3-5 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Nilai rata-rata pemahaman tentang
orientasi pasar untuk PKL Binaan yang menjalankan usaha selama 1-3 tahun adalah 22,
PKL Binaan yang menjalankan usaha lebih dari 5 tahun adalah 20,2 , PKL Binaan yang
menjalankan usaha selama 3-5 tahun adalah 19,5 , dan PKL yang menjalankan usaha
kurang dari 1 tahun adalah 19,3.
Orientasi pasar menggambarkan seberapa besar upaya pelaku usaha dalam
menyediakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan
dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dan menunjukkan
seberapa besar upaya untuk merespon perubahan permintaan pasar atau konsumen (Ali et
al., 2020; Mamun et al., 2018). Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa
terkait dengan orientasi pasar, PKL Binaan berjenis kelamin perempuan dan PKL Binaan
yang menjalankan usahanya selama 1-3 tahun ditemukan memiliki upaya yang lebih besar
dalam menyediakan produk atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan dan merespon
perubahan permintaan pasar.
Tabel 2. Perbandingan Nilai Rata-Rata Pemahaman PKL Binaan tentang
Orientasi Kewirausahaan
Jenis Kelamin
-

Laki-laki
Perempuan

Nilai Rata-Rata
17,14
15,8

Lokasi Usaha
-

Menteng, Jakarta Pusat
Kelapa Gading, Jakarta Utara

16,87
16,34

Lama Usaha
-

< 1 tahun
1 - 3 tahun
3 - 5 tahun
> 5 tahun

15,36
16,9
17,25
16,94

Sumber: Penulis, 2019

Tabel 2 memperlihatkan bahwa menurut jenis kelamin, PKL Binaan berjenis kelamin
laki-laki memiliki tingkat pemahaman tentang orientasi kewirausahaan yang lebih besar
dibandingkan dengan PKL Binaan berjenis kelamin perempuan. Nilai rata-rata pemahaman
tentang orientasi kewirausahaan untuk PKL Binaan laki-laki adalah 17,14 sedangkan PKL
Binaan perempuan adalah 15,8. Berdasarkan lokasi usaha, PKL Binaan di Menteng, Jakarta
Pusat memiliki tingkat pemahaman tentang orientasi kewirausahaan yang lebih tinggi
daripada PKL Binaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nilai rata-rata pemahaman tentang
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orientasi kewirausahaan untuk PKL Binaan di Menteng sebesar 16,87 sedangkan PKL
Binaan di Kelapa Gading yaitu 16,34. Jika dilihat menurut aspek lama usaha yang
dijalankan, PKL Binaan yang menjalankan usahanya selama 3-5 tahun memiliki tingkat
pemahaman tentang orientasi kewirausahaan yang lebih besar dibandingkan dengan PKL
Binaan yang menjalankan usaha lebih dari 5 tahun, 1-3 tahun, dan kurang dari 1 tahun.
Nilai rata-rata pemahaman tentang orientasi kewirausahaan untuk PKL Binaan yang
menjalankan usaha selama 3-5 tahun adalah 17,25 , PKL Binaan yang menjalankan usaha
lebih dari 5 tahun adalah 16,94 , PKL Binaan yang menjalankan usaha selama 1-3 tahun
adalah 16,9, dan PKL yang menjalankan usaha kurang dari 1 tahun adalah 15,36.
Orientasi kewirausahaan menggambarkan proses untuk mengembangkan strategi
untuk menggali peluang pasar yang baru melalui keinovatifan, keproaktifan, dan
pengambilan risiko (Lumpkin & Dess, 1996; Wiklund & Shepherd, 2003; Lekmat et. al.,
2018; Ali et al., 2020). Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa terkait
dengan orientasi kewirausahaan, PKL Binaan berjenis kelamin laki-laki dan PKL Binaan
yang menjalankan usahanya selama 3-5 tahun ditemukan memiliki strategi yang lebih
inovatif, lebih proaktif, dan lebih berani mengambil risiko dalam hal menggali peluang
pasar yang baru.
Hasil evaluasi melalui pengisian kuesioner umpan balik mengenai manfaat kegiatan
edukasi bagi para peserta menunjukkan bahwa secara keseluruhan para peserta kegiatan di
Kecamatan Menteng dan Kelapa Gading menilai bahwa kegiatan edukasi yang
dilaksanakan ini sangat bermanfaat dan penyelenggaraan kegiatan dinilai sudah cukup baik
dan perlu dilanjutkan di masa mendatang.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PkM ini adalah terkait dengan pemahaman tentang
orientasi pasar, PKL Binaan berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat pemahaman
yang lebih besar dibandingkan dengan PKL berjenis kelamin laki-laki, PKL Binaan di
Kecamatan Kelapa Gading memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar dibandingkan
dengan PKL Binaan di Kecamatan Menteng, dan PKL Binaan yang menjalankan usahanya
selama 1-3 tahun memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar tentang orientasi pasar
dibandingkan dengan PKL Binaan yang menjalankan usahanya selama lebih dari 5 tahun,
selama 3-5 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Terkait dengan pemahaman tentang orientasi
kewirausahaan, PKL berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat pemahaman yang lebih
besar dibandingkan dengan PKL berjenis kelamin perempuan, PKL Binaan di Kecamatan
Menteng memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan PKL Binaan
di Kecamatan Kelapa Gading, dan PKL Binaan yang menjalankan usahanya selama 3-5
tahun memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar tentang orientasi kewirausahaan
dibandingkan dengan PKL Binaan yang menjalankan usahanya selama lebih dari 5 tahun,
selama 1-3 tahun, dan kurang dari 1 tahun.
Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PkM mendatang adalah dapat melibatkan
lebih banyak PKL Binaan dari Kecamatan lain di DKI Jakarta. Di samping itu, kegiatan
edukasi dan pelatihan yang diberikan bagi PKL Binaan di Kecamatan Kelapa Gading
selanjutnya sebaiknya lebih berfokus pada aspek penggalian potensi untuk menerapkan
orientasi pasar, sedangkan kegiatan edukasi dan pelatihan yang diberikan bagi PKL Binaan
di Kecamatan Menteng selanjutnya sebaiknya lebih berfokus pada aspek penggalian
potensi untuk menerapkan orientasi kewirausahaan.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak Kecamatan Menteng dan Kecamatan Kelapa
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ABSTRAK
Kerajinan aksesoris merupakan salah satu dari seni kerajinan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu bagian
dari industri kreatif, maka seni kerajinan aksesoris menuntut adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi dari
pengrajinnya. Demikian pula halnya dengan usaha kerajinan aksesoris Yunikua By Miko yang dimiliki oleh
seorang ibu rumah tangga yang memiliki ketrampilan crafting dan seni fotografi yang membuat hasil
kerajinan aksesoris yang dibuatnya sangat diminati oleh pelanggan. Sebagai salah satu dari usaha mikro,
usaha kerajinan aksesoris Yunikua By Miko ingin mengembangkan usahanya, namun terkendala modal.
Upaya mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank telah dilakukan, namun tak berhasil. Ini dikarenakan
bank menetapkan persyaratan adanya dokumen yang berisikan tentang kinerja usaha kerajinan asesoris yang
dikelolanya. Usaha kerajinan aksesoris Yunikua By Miko masih belum memisahkan transaksi usaha dan
transaksi pribadi, sehingga pemilik usaha kerajinan ini belum memiliki dokumen yang disyaratkan oleh Bank.
Oleh karena itu Tim PKM Untar melakukan kegiatan PKM yang bertujuan agar usaha kerajinan aksesoris
Yunikua By Miko memiliki laporan tentang kinerja usaha sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan
oleh Bank. Kegiatan PKM Untar ini berupa pendampingan, pengenalan, dan pelatihan yang mentransfer ilmu
pengetahuan tentang akuntansi sederhana kepada usaha kerajinan aksesoris Yunikua by Miko. Dari kegiatan
PKM ini diharapkan pemilik usaha kerajinan aksesoris Yunikua By Miko dapat membuat laporan tentang
kinerja usahanya. Pembuatan laporan keuangan usaha kerajinan aksesoris ini menggunakan aplikasi Excel
untuk mencatat akuntansi sederhana kerajinan aksesoris.Target Luaran dari kegiatan PKM adalah
mempublikasikan hasil kegiatan PKM pada jurnal pengabdian kepada masyarakat
Kata Kunci : Akuntansi sederhana, kerajinan aksesoris, Aplikasi Excel
ABSTRACT
Craft accessories are one of the handicraft arts in Indonesia. The art of crafting accessories as part of the
creative industry demands high innovation and creativity from the craftsmen.This accessories handicraft
business labeled Yunikua By Miko is owned by a housewife who has crafting skills and the art of
photography. This skill makes the handicrafts of accessories very attractive to customers. He wants to develop
his craft business, but he faces capital constraints.Se has tried to apply for a loan from the bank but without
success. The bank determines the requirements for documents about the performance of the accessory craft
business it manages. This accessories craft business still does not separate business transactions and
personal transactions. The owner of this handicraft business does not yet have the documents required by the
Bank. Therefore the Community Service Team carried out this activity to make Yunikua Miko's accessories
craft business have a report on business performance as one of the requirements set by the Bank. This
Community Service activity is in the form of help, introduction, and training which transfers knowledge of
simple accounting to the owners of this craft business. The results of this community service activity are trying
so that the owner of this accessories craft business can make a report on her business performance. Making
accessories craft business financial reports uses the Excel application to record simple accounting
accessories for crafting. The output target of this activity is to publish the results of this activity in a
community service journal
Keywords: Simple Accounting, Craft accessories, Excel Application

1. PENDAHULUAN
Kerajinan adalah adalah segala sesuatu yang mengandung hasil kreativitas alternatif
untuk membuat produk atau suatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan.
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Produk hasil kerajinan tangan sering disebut seni kerajinan. Seni kerajinan merupakan
perwujudan dari seni kriya yang diproduksi secara massal (mass product) atau
pesanan yang melahirkan banyak pengrajin sebagai home industry.
Keberadaan usaha kerajinan home industry mampu menciptakan ekspresi seni yang
kreatif dan produktif yang memiliki ciri dan karakteristik khusus produk. Produk kerajinan
tangan ini menggunakan berbagai macam bahan yang berasal dari bahan alam atau bahan
buatan dari lingkungan sekitar atau dari daerah atau negara lain. Kerajinan tangan home
industry ini dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin atau masyarakat sekitarnya.
Kerajinan aksesoris mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia fashion. Kerajinan
aksesoris juga tergolong ke dalam industri kreatif. Sebagai industri kreatif ini maka
kerajinan tangan aksesoris ini dapat menghasilkan nilai ekonomis tinggi.
Sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka
aksesoris memiliki arti yang berbeda-beda. Cara pandang seseorang terhadap aksesoris
mengalami perbedaan. Ini karena adanya paradigma yang berkembang dalam unsur budaya
itu sendiri. Bentuk dan jenis aksesoris kemungkinan sama, namun memiliki fungsi yang
dapat berbeda apabila dilihat dari sudut pandang orang yang berada di luar kelompok
masyarakat itu.
Salah satu usaha kerajinan aksesoris bernama Yunikua By Miko yang dimiliki oleh
seorang Ibu ini menunjukkan produk aksesoris yang amat diminati oleh pelanggannya juga
konsumen yang baru. Ini disebabkan kerajinan aksesoris yang dibuatnya ini berbeda dengan
kerajinan aksesoris lainnya dan unik. Di tengah perkembangan usahanya yang semakin
mengalami peningkatan, pemilik kerajinan aksesoris ini ingin mengembangkan usahanya
untuk membuat kerajinan aksesoris lebih banyak. Namun ada kendala yang dihadapi
olehnya seperti umkm lainnya yang ada di negara ini yaitu mengenai masalah permodalan.
Melalui kebijakan pemerintah saat ini yang ingin mengembangkan umkm yang ada
di negara ini, bank akan memberikan pinjaman lunak kepada UMKM. Namun bank
mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Salah satunya adalah UMKM
harus memiliki laporan tentang kinerja usaha selama periode tertentu. Hal inilah yang
menjadi masalah dalam UMKM pada umumnya. Demikian pula yang dihadapi oleh UMKM
kerajinan aksesoris Yunikua By Miko. Pemilik kerajinan ini belum memahami mengenai
pembuatan laporan kinerja usaha kerajinan aksesoris yang dimilikinya. Keuangan usaha
yang masih bercampur dengan keuangan pribadi pemilik, menyusahkan pemilik untuk
mengetahui jumlah laba yang diperolehnya selama setahun. Oleh karena itu Tim PKM
mengadakan kegiatan PKM berupa kegiatan pendampingan, pelatihan dan pembimbingan
kepada usaha kerajinan aksesoris agar dapa membuat laporan tentang kinerja usaha
kerajinan aksesoris sehingga persyaratan yang diajukan oleh bank dalam hal permodalan
dapat dipenuhi.
Laporan kinerja usaha dari satu 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 (
Dewi et al. (2017). Laporan laba rugi adalah laporan yang berisikan pendapatan dan beban
dari satu unit bisnis yang dihasilkan selama periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan
ekuitas adalah laporan saldo laba yang berisi informasi perubahan ekuitas atau saldo laba
karena adanya laba bersih atau rugi bersih, dividen, dan lainnya selama periode akuntansi
tertentu. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai posisi nilai aset,
liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu (Weygandt et al., 2019).
Pemanfaatan teknologi komputer yang saat ini berkembang dengan pesat memiliki
dampak positif pada kegiatan akuntansi. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang terdiri dari
aktivitas identifikasi, pencatatan dan komunikasi dari kejadian ekonomi kepada pemangku
kepentingan (Weygandt et al., 2015). Aktivitas identifikasi adalah mengidentifikasi
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kejadian ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi. Pencatatan adalah aktivitas yang
mencatat kejadian ekonomi dalam satuan moneter dan melakukan proses klasifikasi dan
meringkas ke dalam laporan keuangan yang akan dikomunikasikan kepada pihak
pemangku kepentingan.
Siklus akuntansi adalah suatu proses yang melakukan identifikasi, analisis, dan
mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dalam suatu unit usaha. Langkah awal
dari siklus akuntansi adalah ketika transaksi terjadi, dan diakhiri dengan pembuatan laporan
keuangan. Siklus akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan
laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum
yang memenuhi prinsip dasar akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode serta teknikteknik akuntansi yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi yang terdiri
dari suatu proses yang amat panjang dapat dibuat dengan mudah dan cepat dengan
bantuan software akuntansi. Pengenalan aplikasi Excel untuk akuntansi sederhana mutlak
diperlukan bagi UMKM untuk dapat mengelola keuangan UMKM dan membuat laporan
keuangan.
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Tim PKM maka dapat dirumuskan beberapa
masalah yang dihadapi oleh usaha kerajinan aksesoris Yunikua By Miko yaitu :
a. Pemilik usaha kerajinan aksesoris wanita Yunikua by Miko belum memahami
perlunya pemisahan pengelolaan keuangan keluarga dan keuangan usaha kerajinan
aksesoris. Ini yang menimbulkan kesulitan bagi usaha kerajinan aksesoris Yunikua
by Miko untuk mengetahui jumlah penghasilan dan omset yang diperoleh dari
usaha kerajinan aksesoris.
b. Masih adanya perspektif dari sudut pandang pemilik kerajinan aksesoris yaitu
bahwa membuat laporan keuangan atau mempelajari akuntansi itu adalah sulit,
sehingga usaha kerajinan akseoris ini belum membuat laporan keuangan usaha
kerajinan aksesoris.
c. Laporan keuangan belum dibuat oleh usaha kerajinan aksesoris Yunikua by Miko,
sehingga pemilik kesulitan memperoleh pinjaman modal dari bank yang
mensyaratkan laporan keuangan sebagai dokumen yang dinilai oleh pejabat bank
pada saat mengajukan pinjaman.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan secara terarah, sistematis dan
bertahap dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi oleh pemilik kerajinan
aksesoris Yunikua By Miko dapat diatasi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan
cara mendampingi dan memberikan pelatihan kepada pengrajin aksesoris wanita Yunikua
by Miko untuk memahami perlunya ada pengelolaan keuangan yang terpisah dengan
pengelolaan keuangan keluarga. Pemahaman tenatng pengelolaan keuangan ini dapat
memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan usaha kerajinan aksesoris.
Pendampingan dilakukan yang dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahap pertama
kegiatan PKM ini dimulai dengan memberikan pembimbingan, dan pelatihan mengenai
pengelolaan keuangan usaha kepada pemilik usaha kerajinan aksesoris wanita Yunikua by
Miko dengan cara transfer ilmu pengelolaan keuangan kepada pemilik usaha kerajinan
aksesoris. Kegiatan ini bertujua agar pemilik memiliki pengetahuan dasar tentang
pengelolaan keuangan usaha. Tahap kedua dilakukan dengan memberikan pelatihan
mengenai akuntansi sederhana usaha kerajinan aksesoris yang dimulai dengan
mengenalkan siklus akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan mengenai
jurnal, buku besar, dan membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah
disesuaikan dan membuat laporan keuangan. Tahap ketiga kegiatan PKM ini dilakukan
dengan memberikan pengenalan aplikasi Excell akuntansi sederhana. Pengenalan aplikasi
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Excell ini dapat digunakan oleh pemilik usaha kerajinan Yunikua by Miko untuk
mendokumentasikan setiap transaksi akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan usaha
membuat aksesoris. Justifikasi mengenai metode pelaksanaan PKM terhadap permasalahan
yang dihadapi oleh kerajinan usaha aksesoris Yunikua by Miko dijelaskan pada Tabel 1.

No

Tabel 1. Justifikasi Pengusul, metode Pendekatan penyelesaian, Prosedur Kerja,
Partisipasi Mitra dan Jenis luaran
Justifikasi Pengusul

Metode

Prosedur Kerja

Pendekatan

Partisipasi

Jenis

Mitra

Luaran

1

Memberikan
pemahaman
dan
pengetahuan
kepada
Mitra
PKM yaitu
pengrajin
aksesoris
wanita Yunikua By
Miko
tentang
pengelolaan keuangan
usaha dan keluarga

Memberikan transfer
ilmu
pengetahuan
serta
pemahaman
mengenai
pengelolaan
keuangan usaha dan
keluarga

Memberikan
pelatihan
kepada
mitra
usaha
kerajinan aksesoris Yunikua
by
Miko
tentang
pengelolaan keuangan usaha
dan keluarga

Membuat
rangkuman
dan
catatan mengenai
pengelolaan
keuangan
usaha
dan
keuangan
keluarga

Memo dan
catatan

2

Mengenalkan kepada
Ibu Emilia sabagai
pengrajin
aksesoris
wanita Yunikua By
Miko tentang akuntansi
sederhana untuk usaha
kerajinan aksesoris

Memberikan
pelatihan
kepada
mitra
usaha
kerajinan aksesoris wanita
pengrajin Yunikua by Miko
tentang akuntansi sederhana
dimulai dari siklus akuntansi
sampai pembuatan laporan
keuangan.

Membuat catatan
rangkuman tentang
akuntansi
sederhana
dari
siklus
akuntansi
sampai
laporan
keuangan

Catatan

3

Mengenalkan kepada
mitra
PKM
yaitu
pemilik usaha kerajinan
Yunikua by Miko
tentang jurnal khusus
dan jurnal umum

Memberikan pelatihan untuk
Ibu Emilia selaku pengrajin
aksesoris wanita Yunikua
By Miko tentang jurnal
khusus dan jurnal umum.

Membuat catatan
tentang
jurnal
khusus dan jurnal
umum

Catatan

4

Mengenalkan aplikasi
Excell
akuntansi
sederhana kepada mitra
usaha yaitu pengrajin
aksesoris
wanita
Yunikua By Miko

Memberikan transfer
ilmu
dan
pengetahuan serta
pemahaman kepada
pengrajin aksesoris
wanita Yunikua By
Miko
tentang
akuntansi sederhana
usaha
kerajinan
aksesoris
.
Memberikan transfer
ilmu
kepada
pengrajin aksesoris
wanita Yunikua By
Miko tentang jurnal
khusus dan jurnal
umum.
Memberikan transfer
ilmu
kepada
pengrajin
usaha
aksesoris
wanita
Yunikua By Miko
tentang
aplikasi
Excell
akuntansi
sedrhana
yang
digunakan
untuk
mendokumentasikan
transaksi
usaha
kerajinan aksesoris

Memberikan
pelatihan
kepada Ibu Emilia selaku
pemilik usaha kerajinan
aksesoris Yunikua by Miko
tentang aplikasi Excell dan
penggunaan nya dalam
akuntansi

Memperhatikan
penggunaan
aplikasi
Excell
akuntansi
sederhana
dan
membuat catatan
penggunaan
aplikasi Excell

Modul dan
Catatan

Trial and Error
aplikasi
Excell
akuntansi sederhana
untuk
mendokumentasikan
transaksi usaha pada
mitra
pengrajin
usaha
aksesoris
wanita Yunikua By
Miko

Mengajarkan penggunaan
aplikasi Excell kepada Ibu
Emilia selaku pemilik usaha
kerajinan aksesoris Yunikua
by Miko dan menerapkan
untuk beberapa transaksi
yang berjalan.

Menggunakan
aplikasi
Excell
akuntansi
sederhana
untuk
mendokumentasika
n
beberapa
transaksi
usaha
kerajinan aksesoris

Catatan,
Laporan
Modul

5

Mencoba implementasi
aplikasi
Excell
akuntansi
sederhana
usaha
kerajinan
aksesoris
wanita
Yunikua By Miko

.

521

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari kegiatan PKM memiliki target agar pemilik kerajinan Yunikua By miko
dapat memahami penggunaan aplikasi excel untuk mencatat kegiatan usahanya dalam
membuat asesoris. Kegiatan PKM berupa pelatihan di tempat usaha kerajinan aksesoris
ini dilakukan sebanyak dua kali, dimana sebelumnya tim PKM telah melakukan survey
awal di lokasi tempat uMKM ini berada . Kegiatan pertama dimulai pada pukul 9.00 pagi
dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai pengelolaan keuangan usaha, dan
dilanjutkan dengan pemberian materi akuntansi sederhana untuk usaha kerajinan aksesoris
yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019. Acara pelatihan yang pertama ini selesai
sampai jam 15.00, di mana pemilik usaha kerajinan aksesoris wanita ini mulai memahami
perlunya pemisahan pengelolaan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, serta perlunya
akuntansi sederhana untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang berkaitan dengan
usaha kerajinan aksesoris. Pelatihan yang kedua kalinya ini dilakukan pada hari Sabtu
tanggal 26 Oktober 2019 di tempat usaha mitra PKM. Pelatihan dimulai dengan
mengenalkan aplikasi Excell yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi dari usaha
kerajinan aksesoris. Dalam pelatihan ini, Tim PKM Untar memberikan modul pelatihan
tentang aplikasi Excell sehingga pemilik kerajinan aksesoris Yunikua By Miko dapat
melihat dan mempraktekkan langsung tiap transaksi yang terjadi ke dalam jurnal, buku
besar, neraca saldo sampai pada pembuatan laporan keuangan.
Kegiatan pelatihan PKM yang kedua ini disampaikan dengan memaparkan materi
aplikasi Excell untuk akuntansi sederhana, dan penggunaannya, serta langsung
mempraktikkan atas dasar transaksi yang terjadi di tempat usaha kerajinan aksesoris
Yunikua by Miko. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah modul aplikasi Excell akuntansi
sederhana untuk usaha kerajinan aksesoris. Modul apikasi ini telah diberikan kepada
pemilik kerajinan aksesoris Yunikua By Miko.
Pada Kegiatan akhir PKM ini tim PKM bersama pemilik kerajinan aksesoris
Yunikua By Miko langsung mencoba memasukkan transaksi yang terjadi pada usaha
aksesoris ini ke aplikasi excel sehingga pemilik dapat bertanya jika jika belum memahami
penggunaanya. Dari Hasil implementasi aplikasi ini pada usaha kerajinan aksesoris,
pemilik kerajinan aksesoris Yunikua By Miko telah mengerti penggunaan excel sekitar 80
persen, sehingga target pelaksanaan dari kegiatan PKM ini dapat tercapai.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pelatihan ini adalah bahwa pelatihan ini
dapat memberikan transfer ilmu pengetahuan tentang akuntansi khususnya aplikasi excel
yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi usaha pembuatan aksesoris yang berlabel
Yunikua By Miko. Kegiatan pelatihan ini juga merupakan salah satu tridarma perguruan
tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang membantu pelaku UMKM yang
ada di masyarakat dalam memahami pembuatan laporan keuangan UMKM. Setelah
pelatihan ini, pemilik kerajinan aksesoris dapat memulai memanfaatkan aplikasi excel
untuk membuat laporan keuangan sederhana. Pemilik kerajinan asesoris mulai memahami
pentingnya akuntansi sederhana uuntuk mencatat setiap transaksi usaha kerajinan yang
terpisah dengan urusan pribadi. Aplikasi Excel yang dikenalkan oleh Tim PKM Untar ini
dapat memudahkan pemilik kerajinan untuk membuat laporan keuangan dari usaha
kerajinan industri alsesoris yang dimilikinya.
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ABSTRAK
Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dan minimnya sosialisasi yang berkaitan dengan
implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM masih menjadi keluhan dari para pelaku UMKM.
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh tim pengabdi, menunjukkan bahwa masih
banyak sekali dari para pelaku UMKM yang belum memahami dan dapat melakukan pencacatan secara
sederhana dalam kegiatan transaksinya sehari-hari. Pembukuan yang baik dan benar serta ketidakmampuan
menghitung laba dengan akurat merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM, hal ini
tentu saja akan mempengaruhi kelangsungan usaha UMKM tersebut. Tujuan dilaksanakannya pelatihan dan
pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan
membantu pelaku UMKM dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis SAK EMKM. Metode pelaksanaan
pada kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada seluruh peserta kegiatan. Hasil
kegiatan ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mulai memahami bagaimana melakukan penyusunan
laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan mulai menerapkan dalam laporan keuangan usaha yang dimiliki.
Kata Kunci : SAK EMKM, Laporan Keuangan, UMKM, Kabupaten Serang
ABSTRACT
The lack of human resources and the lack of socialization related to the application of SAK EMKM-based
accounting records are still the complaints of MSME players. From the results of observations and interviews
conducted by the service team, it appears that there are still many MSME actors who do not understand and
can make simple notes in their daily transaction activities. Good and correct bookkeeping and the inability
to calculate profits accurately are among the problems faced by MSMEs, this will certainly affect the
sustainability of MSMEs businesses. The purpose of implementing training and mentoring in community
service activities is to provide socialization and assistance to MSME players in preparing SAK EMKM-based
Financial Statements. The implementation method in this activity is in the form of training and direct
assistance to all activity participants. The results of this activity indicate that MSME actors begin to
understand how to prepare SAK EMKM-based financial reports and begin to apply them in their business
financial reports.
Keywords: SAK EMKM, Financial Statements, UMKM, Kabupaten Serang

PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada UMKM sejak lama. Hal ini
dibuktikan dengan pembinaan secara khusus kepada sektor UMKM melalui Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta menunjukkan keberpihakan kepada UMKM
dengan menerbitkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pada tahun 19971998, sektor UMKM merupakan penyelamat perekonomian nasional di tengah badai krisis
ekonomi yang melanda Indonesia. Pada tahun 1998, Keberhasilan sektor UMKM melewati
krisis ekonomi tahun 1998 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu pertama, sektor UMKM
menghasilkan produk yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaan atas
produk relatif tidak mengalami perubahan ketika pendapatan masyarakat menurun. Kedua,
sektor UMKM mengandalkan sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, bahan
baku hingga peralatan sehingga sektor UMKM relatif tidak terdampak penurunan nilai
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tukar rupiah terhadap valuta asing. Ketiga, bisnis UMKM umumnya tidak ditopang oleh
pinjaman dana dari bank, melainkan menggunakan dana sendiri2. Pada tahun 1997, jumlah
UMKM sebanyak 39.765 unit. Jumlah ini terus meningkat pasca tahun krisis 1997-1998.
UMKM menyumbang 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2018.
Peranan UMKM yang besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama telah
menjadi salah satu sumber lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang utama
pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto mendorong Perbankan Indonesia membuka
peluang kredit bagi UMKM. Pada tahun 2013, jumlah kredit yang disalurkan kepada
UMKM sebesar Rp 639 milyar. Jumlah ini terus bertambah setiap tahun hingga mencapai
Rp 1 trilyun di akhir tahun 2018.
Tabel 1
Perkembangan BAKI Debet Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018
(dalam Milyar Rp)

UMKM

2013
639471.5

2014
767577.6

2015
830656.2

2016
900389.8

2017
990377.6

Sumber: www.bi.go.id. Diakses tanggal 31 Agustus 2019.

2018
1086082.3

Pemberian kredit tidak bisa terlepas dari potensi kredit macet atau non- performing
loan. Pada tahun 2013 jumlah kredit macet dari sektor UMKM sebesar 3.35%. Jumlah ini
bervariasi selama kurun waktu 2013 – 2018, namun tetap lebih kecil dari 5% sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Sumbangan terbesar NPL UMKM
berasal dari Kredit Modal Kerja.
Tabel 2
Perkembangan Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Tahun 2013-2018 (dalam persentase)
NPL UMKM
Kredit Modal Kerja
Kredit Investasi
Tidak teridentifikasi

2013
3.35
3.48
2.99
0

2014
4.10
4.23
3.73
0

2015
4.39
4.55
3.96
0

2016
4.38
4.40
4.33
0

2017
4.35
4.29
4.51

2018
3.74
3.90
3.26

Sumber: www.bi.go.id. Diakses tanggal 31 Agustus 2019.

Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh Perbankan untuk menilai risiko kredit
adalah informasi keuangan calon debitur. Informasi keuangan yang baik dan akurat
dihasilkan dari pencatatan keuangan yang rapi dan sistematis. Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) selaku penyusun regulasi pelaporan keuangan entitas di Indonesia menerbitkan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK- EMKM) dalam
rangka membantu sektor UMKM memenuhi kebutuhan atas pelaporan keuangan.
Permasalahan
Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibu kotanya
Ciruas namun saat ini pusat pemerintahnya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini
berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan laut Jawa, dan Kota Serang di
utara, kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di
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barat. Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km2. Jumlah penduduk kabupaten
Serang 1.571.174 (2010), sebagian besar tinggal di utara. Bahasa yang dituturkan adalah
Bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat di daerah selatan, serta sebagian kecil
Bahasa jawa Banten di gunakan didaerah pantai utara. Sebagaimana kota dan kabupaten
lainnya di Indonesia,
pemerintah kabupaten serang melakukan pembinaan dan
pengayoman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah tersebut melalui Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dari data yang ada jumlah UKM di kabupaten
Serang berjumlah 26.909, usaha kecil 3.958 dan mikro sebanyak 22.667.
Tabel 3
Jumlah UKM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten

Perkembangan UMKM yang cukup baik di kabupaten serang juga menimbulkan
beberapa kendala di dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Salah satu
permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kabupaten serang adalah kendala terbatasnya
modal. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan sulit diperoleh karena UMKM tidak
memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diminta oleh pihak bank. Setiap
UMKM yang ingin memperoleh pinjaman dari Penanaman (PNPM) atau Lembaga
keuangan minimal telah memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dari hasil
observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada para pelaku usaha, sebagian besar
dari pelaku usaha tersebut masih belum memahami dan melakukan pencatatan atau
pembukuan keuangan dalam transaksi usaha. Beberapa pelaku UMKM masih belum tahu
cara memisahkan pemasukan dan pengeluaran usaha dengan pemasukan dan pengeluaran
rumah tangga. Aset yang digunakan untuk usaha juga digunakan untuk keperluan rumah
tangga. Dampak yang terjadi adalah pelaku UMKM tidak dapat menghitung jumlah biaya
produk dengan pasti, berapa harga jual yang tepat dan berapa keuntungan yang sebenarnya
diperoleh dari kegiatan usaha. Sosialisasi yang minim mengenai pembukuan berbasis
PSAK masih menjadi keluhan UMKM. Minimnya pengetahuan tentang cara pencatatan
keuangan yang benar dapat berdampak signifikan bagi kelangsungan UMKM di kabupaten
serang. Produk-produk yang ditawarkan UMKM kabupaten serang merupakan produkproduk yang biasa ditemukan di pasaran sehingga jika pelaku UMKM tidak dapat
menetapkan harga jual yang tepat maka produk tersebut tidak dapat bersaing dengan
produk lain yang serupa.
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Gambar 1.
Contoh Produk UMKM Kabupaten Serang
SOLUSI DAN TARGET
Solusi yang ditawarkan
Memberikan Pendampingan dan Pelatihan Pencatatan Akuntansi Berbasis SAK EMKM
Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Serang.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku penyusun Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi untuk Entitas Usaha Kecil dan
Menengah (SAK EMKM) yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha
dalam rangka peningkatan kualitas penetapan harga produk dan pengelolaan keuangan
usaha. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu para pelaku usaha memperoleh
tambahan investasi dari pihak luar, baik dalam bentuk pembiayaan maupun investasi
langsung.
Tujuan dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan ini adalah melakukan
sosialisasi SAK EMKM dan membantu pelaku UMKM menyusun Laporan Keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Teknik pembukuan yang benar dapat
memberikan manfaat kepada para pelaku usaha, diantaranya: memudahkan Bank atau
Lembaga Pembiayaan melakukan analisis kelayakan kredit usaha, membantu pelaku usaha
mengidentifikasi biaya produk yang sebenarnya sehingga mudah menetapkan harga yang
bersaing dengan produk serupa lainnya, membantu pelaku usaha mengidentifikasi
keuntungan yang sebenarnya diperoleh sehingga pengelolaan keuangan usaha menjadi
lebih baik, memperkenalkan pelaku usaha cara memisahkan antara pengelolaan keuangan
usaha dan pengelolaan keuangan keluarga sehingga laba yang diperoleh dapat
diinvestasikan kembali untuk mengembangkan usaha.
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METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dimulai dari
mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra, yaitu dengan cara melakukan
wawancara secara langsung kepada mitra, dimana Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang selaku fasilitator Pengabdi dengan Mitra. Selain itu tim
pengabdi juga melakukan observasi awal dengan mitra untuk mengidentifikasi
permasalahan terkait mengenai kurangnya pemaham yang dimiliki dalam
mengimplementasikan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Setelah tim
pengabdi mengetahui permasalahan mitra, maka langkah selanjutnya adalah tim pengabdi
melaksanakan kegiatan workshop serta pendampingan secara langsung kepada seluruh
peserta kegiatan sesuai dengan bidang usaha masing-masing Mitra yang hadir dan
mengikuti pelatihan. Selain pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim
pengabdi, tim pengabdi pun melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengetahui sejauh
mana para perserta kegiatan ini dalam mengimplementasikan hasil pelatihan yang
didapatkan secara langsung. Berikut adalah
ringkasan metode pelaksanaan yang
dijabarkan dalam gambar di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan, kami tim
pengabdi terlebih dahulu melakukan wawancara, observasi dan menyebarkan kuesioner.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan dari seluruh
peserta mengenai penyusunan laporan keuangan. Dari hasil wawancara dan kuesioner awal
tersebut, tim pengabdi memperoleh informasi bahwa sebagian besar Mitra yang menjadi
peserta pelatihan belum paham mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK
EMKM. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap pelaku UMKM hanya
berdasarkan prakiraan, bukan pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Pengetahuan yang minim mengenai bagaimana melakukan pencatatan dan penyusunan
laporan keuangan dengan baik dan benar dapat menyebabkan hasil dari laporan keuangan
tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pada tahap pelaksanaan, kami selaku tim pengabdi melaksanakan menjadi beberapa
tahap. Adapun kegiatan ini dilaksanakan ditengah kondisi pademi covid-19 yang sedang
melanda Indonesia dan beberapa kota besar di Indonesia masih menjadi zona merah. Hal
ini menyebabkan team pengabdi maupun, team dari Desperindagkop dan para peserta
kegiatan sepakat untuk melaksanakaan kegiatan awal pengabdian kepada masyarakat
dengan konsep webinar. Pada tahap pertama pelaksanaan kegiatan ini, kami selaku tim
pengabdi memberikan penjelasan mengenai betapa pentingnya penyusunan laporan
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keuangan yang berbasis SAK EMKM, menekankan arti pentingnya dalam melakukan
pencatatan dengan baik dan benar. Selain itu, tim pengabdi memberikan pelatihan untuk
mengerjakan penyusunan laporan keuangan dengan data-data yang mendekati cerminan
kondisi riil di lapangan.
Pada tahap selanjutnya, kami tim pengabdi secara bergantian memberikan
pendampingan secara online kepada pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan
akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan dari usaha mereka. Pada tahap kegiatan
pelaksanaan ini, semua peserta telah diberikan buku terlebih dahulu oleh team pengabdi
yang berkaitan dengan bagaimana menyusun laporan keuangan bagi usaha mereka.
Pelaksanaan Pendampingan ini ditujukan agar para pelaku UMKM mendapatkan
pendampingan secara khusus dan dapat secara langsung menerapkan pada usaha mereka.
Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar lebih memudahkan mereka dalam memahami dan
juga membantu mereka dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi
para pelaku usaha.
Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa, para
pelaku UMKM mulai memahami dan mulai menerapkan penyusunan laporan keuangan
berbasis SAK EMKM untuk kegiatan transaksi usaha yang dimiliki. Kegiatan abdimas
kepada Mitra di daerah kabupaten Serang merupakan komitmen jangka panjang dengan
Mitra sehingga pembelajaran mengenai akuntansi tidak terbatas pada waktu, namun
merupakan pembelajaran yang berkelanjutan dengan topik yang disesuaikan dengan
kebutuhan Mitra.
Adapun keberhasilan pengabdian masyarakat saat ini yang diharapkan dalam
bentuk tabel berikut ini:
Table 4 Indikator keberhasilan
Tanggal
Kegiatan
Pertama,
18 Juli 2020

Kedua
18 Juli 2020
Ketiga,
27 Juli 2020

Materi

Indikator Keberhasilan

Peserta UMKM kabupaten
Serang bisa memahami dan
menyelesaikan
soal-soal
diberikan
yang
yang
berkaitan
dengan
penyusunan
laporan
keuangan berbasis SAK
EMKM.
Peserta
UMKM
bisa
Pendampingan
menyusun laporan keuangan
penyusunan laporan
sederhana pada usaha yang
keuangan sederhana
dimiliki.
Pendampingan
Peserta
UMKM
bisa
penyusunan laporan
menyusun laporan keuangan
keuangan
berbasis
berbasis SAK EMKM pada
SAK EMKM secara
usaha yang dimiliki.
langsung
Mensosialisasikan
peranan akuntansi, dan
pentingnya penerapan
penyusunan laporan
keuangan
berbasis
SAK EMKM

Ketercapaian

Pelaksanaan nilai
rata-rata adalah
50

Pelaksanaan nilai
rata-rata adalah
60%
Pelakanaan nilai
rata-rata adalah
65%
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Gambar 3
Pelaksanaan Kegiatan
KESIMPULAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar bagi
perekonomian Indonesia. Pemerintah telah memberi perhatian khusus kepada UMKM yang
diwujudkan dengan melakukan pembinaan kepada UMKM melalui Kementerian Koperasi
dan UKM. Masih minimnya pengetahuan dari para pelaku UMKM dan belum
diterapkannya penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar menjadi kendala
tersendiri bagi para pelaku UMKM di kabupaten Serang. Tim Pengabdian Kepada
Masyarakat bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Serang melakukan pelatihan dan pendampingan terkait dengan bagaimana
menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM sehingga laporan keuangan yang
dimiliki oleh para pelaku UMKM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI). Dari hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM
mulai memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Selain
itu, seluruh peserta kegiatan ini menyatakan bahwa, kegiatan ABDIMAS ini sangat
bermanfaat bagi usaha mereka dan merekapun mengharapkan kegiatan ABDIMAS ini
dapat dilakukan secara rutin dengan kelanjutan dari materi yang ada, terutama dalam hal
pendampingan.
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ABSTRAK
Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan
mengenai pengelolaan akuntansi keuangan yang baik serta pemasaran dari segi pemberian pelayanan pada
organisasi nirlaba yaitu organisasi berbentuk yayasan bagi pengurus dan siswa/i SMA yang tinggal di
Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam. Target khusus yang akan dicapai dalam PKM ini adalah pengurus dan
siswa/I SMA yang tinggal di Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam tersebut dapat memahami pentingnya
pengelolaan keuangan yayasan yang lebih baik serta pemasaran yang dapat dilakukan bagi yayasan.
Pencapaian target ini dapat dilakukan dengan cara memberikan solusi terhadap permasalahan mereka yang
berhubungan dengan akuntansi keuangan dan pemasaran. Metode yang dipakai dalam PKM ini adalah
metode penjelasan materi tentang akuntansi keuangan organisasi dan pemasaran yang baik, serta simulasi
atau praktik dari penjelasan materi tersebut. Kegiatan ini dilakukan selama bulan April hingga Mei 2020
dengan adanya pembagian modul, penjelasan isi modul, materi pengelolaan akuntansi keuangan dan
pemasaran pada organisasi nirlaba Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam. Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan
baik dimana para peserta aktif bertanya kepada tim PKM. Hal ini mendorong pengurus dan siswa/i meminta
kepada tim PKM untuk dapat datang kembali dan memberikan pengetahuan yang lain, sehingga dapat
menambah pengetahuan dan wawasan pengurus dan siswa/i panti asuhan.
Kata kunci: Akuntansi Keuangan, Pemasaran, Organisasi Nirlaba
ABSTRACT
The purpose of Community Service (PKM) is training that provides knowledge about good financial
accounting management and marketing in terms of offerings to non-profit organizations, namely
organizations in the form of foundations for high school administrators and students living in Hakikat Dzikir
As-Salam Foundation. This is expected to help them in financial and marketing organizations in the form of
foundations. The specific target that will be achieved in this PKM is that the management and high school
students living in Hakikat Dzikir As-Salam Foundation can understand better financial management of the
foundation and the marketing that can be done for the foundation. Achieving this target can be done by
providing solutions to their problems related to financial accounting and marketing. The method used in this
PKM is the method of explaining material about accounting for financial organizations and good marketing,
as well as simulations or practices from the explanation of the material. This activity was carried out from
April to May 2020 with the distribution of modules, explanation of content modules, material on financial
accounting and marketing management at the non-profit organization Hakikat Dzikir As-Salam Foundation.
The training went well with the participants actively asking the PKM team. This encourages the management
and students to ask the PKM team to come back and provide other knowledge, so as to increase the knowledge
and insight of the administrators and students of the orphanage.
Keywords: Financial Accounting, Marketing, Non-Profit Organizations
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1.

PENDAHULUAN
Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dikelola oleh Majelis Dzikir AsSalam yang menampung anak-anak dan siswa/i yatim piatu dan tidak mampu. Berdasarkan
Abdimas semester sebelumnya, pengurus Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam meminta
untuk diadakan pelatihan mengenai pengelolaan akuntansi berbasis kas pada organisasi
nirlaba yaitu yayasan dan panti asuhan, sehingga yayasan dan panti asuhan ini terus dapat
meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dari segi sosial, budaya, religi dan
kehidupan bermasyarakat, serta dapat menjaga kepercayaan donatur karena adanya sistem
tata kelola arus kas yang baik, benar, dan transparan. Bagi pihak donatur yang memberikan
bantuan dana, diperlukan informasi mengenai anggaran yang disajikan secara jelas
mengenai kebutuhan dana operasional, perencanaan pengelolaan dana yang diberikan
kepada orang yang berhak mendapatkannya, serta pemberian informasi mengenai jalannya
arus kas masuk dan keluar organisasi nirlaba ini, agar donatur dapat mengetahui secara
transparan pengelolaan dana yang akan diberikan.
Kebutuhan lain dari yayasan tersebut yang diharapkan masih banyak, namun dengan
keterbatasan tim pengusul, maka kegiatan Abdimas lainnya dapat dikembangkan lagi pada
semester berikutnya.
Tim pengusul berharap Abdimas ini dapat bermanfaat dan
mendorong kegiatan Abdimas lainnya agar pendidikan di masyarakat semakin berkembang
dan merata.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM

Metode yang dipakai dalam PKM ini adalah metode penjelasan dan pembahasan mengenai
materi pengelolaan akuntansi keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba, serta simulasi atau
praktik dalam menyusun pelaporan akuntansi keuangan organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra yaitu Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam
yang selama ini karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, belum melaksanakan
pengelolaan Akuntansi keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba secara memadai.

Kegiatan dilaksanakan di Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam, JL. Layar Raya No. 60 RT.004 /
RW. 08, Kelapa Dua, Tangerang Banten. Kegiatan ini dilakukan selama bulan April hingga Mei
2020 dengan adanya pembagian modul, penjelasan isi modul, materi pengelolaan akuntansi
keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam. Pelaksanaan
pelatihan berjalan dengan baik dimana para peserta aktif bertanya kepada tim PKM.
Untuk menunjang kegiatan ini, maka luaran yang akan dihasilkan berupa: (a) Modul belajar
yang terdiri dari sebuah modul yaitu modul pengelolaan akuntansi keuangan dan pemasaran pada
organisasi nirlaba yaitu yayasan; (b) Publikasi atas kegiatan pelaksanaan PKM ini..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil kegiatan
Pelatihan Pengelolaan Akuntansi dan Pemasaran Organisasi Nirlaba ini dikhususkan
untuk pengurus dan siswa/i panti asuhan dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan
Tinggi. Materi yang disampaikan dalam satu sesi pertemuan adalah tentang pengelolaan
akuntansi keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba.
Tahap
Persiapan

Tabel 1. Waktu dan lokasi kegiatan
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan
1. Analisis kebutuhan
Januari 2020
FEB UNTAR
mitra
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2. Penyusunan proposal
PKM

Pelaksanaan
Penyelesaian

3. Penyusunan modul
pelatihan dan materi
pemasaran
4. Perencanaan Alur
kegiatan pelaksanaan
pelatihan dan
pembahasan
Pelatihan dan pembahasan
Penulisan Laporan
Pertanggungjawaban

Februari-Maret
2020

Maret-April 2020
Mei-Juni 2020

10 Juli 2020
10 Juli-Agustus
2020

Panti Asuhan
Yayasan Hakikat
Dzikir As-Salam
FEB UNTAR

Tabel 2. Susunan Acara PKM

Pukul

Kegiatan

09.00 - 09.15

Pembukaan oleh Ketua Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dan Ketua Tim Abdimas

09.15 - 12.00

Penyuluhan Pengelolaan Akuntansi dan Pemasaran

12.00 - 13.00

ISHOMA

13.00 - 14.00

Penutupan

Para pengurus dan anggota panti yang ikut serta dalam pelatihan secara keseluruhan
terdiri dari 25 orang. Kemudian mereka diberi materi pelatihan pengelolaan akuntansi
keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba dengan memberikan modul belajar.
Sebagai kontribusi tambahan, tim juga memberikan beberapa keperluan perlengkapan
pendidikan untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam yang
dibagikan pada seluruh siswa/i yang ada di panti asuhan.
3.2 Luaran yang dicapai
Luaran yang dicapai berupa: (a) Modul belajar yang terdiri dari sebuah modul yaitu
modul pengelolaan akuntansi keuangan dan pemasaran pada organisasi nirlaba yaitu
yayasan; (b) Publikasi atas kegiatan pelaksanaan PKM ini.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Pelatihan pengelolaan akuntansi dan pemasaran pada organisasi nirlaba dapat
disimpulkan berjalan dengan baik. Peserta baik pengurus maupun siswa/i panti asuhan
sangat bersemangat dengan kegiatan ini.
Hal ini dikarenakan mereka sangat
membutuhkan bantuan dalam hal suatu kunjungan yang tidak hanya sekedar memberikan
barang sumbangan berbentuk fisik tetapi juga bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk
masa depan mereka. Pelatihan ini memberikan dampak bagi para pesertanya yang meminta
tim PKM untuk mengadakan kegiatan seperti ini berlanjut, terutama dari segi pengetahuan
dan wawasan yang dapat memotivasi secara personal terhadap para pengurus dan siswa/i
Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam.
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4.2 Saran
Pelaksanaan PKM ini memberikan gambaran kepada tim adanya keterbatasan fasilitas
di panti asuhan ini seperti ruangan yang sangat sempit, sehingga menjadikan para peserta
tidak maksimal dalam belajar pengelolaan akuntansi dan pemasaran organisasi nirlaba. Hal
tersebut juga didukung adanya keterbatasan waktu bagi para peserta pelatihan karena
jadwal kegiatan mereka yang sangat padat selama di panti, sehingga tidak semua siswa/i
dapat mengikuti pelatihan ini.
Saran dari pemasaran adalah sebagai berikut: 1. Melakukan dokumentasi bukti-bukti
dari kegiatan yang pernah dilakukan untuk ditunjukkan kepada para calon donatur sehingga
meningkatkan keyakinan mereka untuk melakukan donasi dan yayasan dapat dipercaya; 2.
Menulis sejarah pendirian lembaga untuk materi promosi bersamaan dengan dokumentasi
kegiatan.; 3. Bekerja sama dengan lembaga penyalur donasi lain seperti Kitabisa.com; 4.
Melakukan promosi dengan slogan bahwa menolong anak-anak yatim dan piatu merupakan
tanggung jawab bersama sehingga dapat menggugah perasaan orang-orang yang memiliki
tanggung jawab sosial tinggi untuk melakukan donasi.
Saran dari pelaksanaan PKM ini adalah sebaiknya dilakukan pemantauan secara
berkelanjutan terutama untuk memenuhi permintaan pihak panti asuhan mengenai materi
pelatihan lanjutan agar pengetahuan pengurus dan siswa/i panti asuhan tidak hanya sebatas
pendidikan yang diperoleh dari sekolah melainkan aplikasi sebenarnya dalam dunia kerja.
REFERENSI
do Paço, A. (2014). Branding in ngos – its influence on the intention to donate.
Economics and Sociology, 7(3), 11–21.
https://doi.org/10.14254/2071789X.2014/7-3/1
Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). PSAK 2 Laporan Arus Kas. Ikatan Akuntan Indonesia.
_____________________. (2009). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik. Ikatan Akuntan Indonesia.
_____________________. (2010). PSAK 45: Akuntansi Organisasi Nirlaba. Ikatan
Akuntan Indonesia.
Li, Y.-Z., He, T.-L., Song, Y.-R., Yang, Z., & Zhou, R.-T. (2018). Factors impacting
donors’ intention to donate to charitable crowd-funding projects in China: a
UTAUT-based model. Information Communication and Society, 21(3), 404–415.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1282530
McConkey, D. D. (1985). Manajemen bagi Organisasi Non-Perusahaan. PT. Pustaka
Binaman Pressindo.
Moorhead, G., and Griffin, R. W. (2013). Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya
Manusia dan Organisasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Nafarin, M. (2004). Penganggaran Perusahaan. Penerbit Salemba Empat.
Pahala, Nainggolan (2012). Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Yayasan
Integrasi-Edukasi.
Prasetya, R. (2014). Yayasan Dalam Teori dan Praktek. Sinar Grafika.

535

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID A-EKONOMI-25
KESADARAN PAJAK PARA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT

MF Djeni Indrajati W1, P.Helen Widjaja2 , Hendro Lukman3 , Estralita Trisnawati4
1
Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta
Email : djenii@fe.untar.ac.id
2
Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta

Email :helenpww@gmail.com

3

Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta

4

Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta

Email :hendrol@fe.untar.ac.id

Email :estralitat@fe.untar.ac.id
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, KPP Tambora, Cengkareng dan Palmerah. Kegiatan ini berupa bantuan seputar kewajiban para wajib pajak
Orang Pribadi untuk menghitung , membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Penghasilannya yang akan
dilayani oleh para mahasiswa FEB Untar yang telah dipilih menjadi Relawan Pajak, dengan supervisi dari
dosen dan petugas KPP.Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar,
kegiatan ini 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 masyarakat sekitar. Kegiatan ini diawali dengan undangan dari Pihak Direktorat
Jenderal Pajak, kemudian pemilihan para calon Relawan Pajak oleh para dosen dan Setelah mendapat
sambutan cukup baik dari mahasiswa yang bersedia maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak
LPPM Untar. Selanjutnya setelah persetujuan pelaksanaan, kami melakukan serangkaian aktivitas bersama
DJP serta mengkoordinasi waktu pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai tahap terakhir, kami membuat laporan
pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dan diserahkan sebagai pertanggung jawaban
kami kepada pihak LPPM Untar serta draft artikel yang akan dipresentasikan di suatu seminar ilmiah
(Senapenamas).
Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Wajib Pajak

Orang Pribadi, SPT Tahunan, DJP/KPP, dan Relawan Pajak.

ABSTRACT

The activity of dedicated to society is one of the implementation of Tridharma Perguruan Tinggi which is to
help society/people / Wajip Pajak Orang Pribadi that will report their annual Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) to the Taxation office (Kantor Pelayanan Pajak=KPP). In this activity means KPP in Kantor Wilayah
Jakarta Barat for more than 10 KPP.
This activity is including helping people to counting, paying and reporting their tax obligation by
Tarumanagara students that has been trained and chosen as Relawan Pajak, with supervision of some
lecturers.
This year is a fourth year of that activity called Relawan Pajak and Tarumanagara University especially
Faculty of Economics involve in it.
Key Words : Conscious of Taxation, Private Tax payer, Annually SPT, DJP/KPP, Tax Volunteer/Relawan
Pajak

1.

PENDAHULUAN
Kewajiban melaporkan SPT Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi
oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya, dan dengan kemajuan teknologi maka pelaporan
SPT Tahunan ini lebih diarahkan untuk menggunakan fasiltas elektronik yang disiapkan
oleh DJP, namun sayangnya masih banyak wajib pajak yang belum memahami untuk
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melaporkan kewajiban perpajakannya melalui saluran elektronik yang disiapkan oleh DJP
yang biasa disebut dengan e Filling.
Pada setiap tahun terutama pada masa masa pelaporan pajak orang pribadi yang
berakhir di tanggal 31 Maret tahun berikutnya, kecuali untuk pelaporan tahun 2019
diperpanjang sampai dengan 30 April 2020, 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 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.
Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada para wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya pada Direktorat Jendral Pajak/ Kantor Pelayanan
Pajak terdekat di Jakarta Barat, yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak Tamansari 1,
Tambora, Palmerah dan Cengkareng pada masa sibuk penerimaan laporan yang didukung
oleh Pimpinan Untar serta 20 (dua puluh) mahasiswa yang sudah dilatih baik secara teori
maupun softskill dalam
melayani para wajib pajak.
2. METODE PELAKSANAAN PKM
1. Ruang Lingkup
Para relawan pajak yang terdiri dari 20 (dua puluh) mahasiswa yang sudah dilatih
serta dukungan dari Pimpinan Untar serta dari Direktorat Jendral Pajak/ Kantor Pelayanan
Pajak terdekat di Jakarta Barat melakukan tugasnya untuk membantu para wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk memasukkan SPT Tahunan mereka.
Pelaksanaan PKM ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2020 di 4 Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Barat yaitu di Tamsari 1, Tambora, Palmerah dan Cengkareng.
Pelatihan kepada mahasiswa Relawan pajak dilakukan pada bulan Februari 2020.
2. Waktu dan Lokasi kegiatan
Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM adalah sebagai berikut :
Minggu / Bulan (sesuaikan dengan kegiatan)
No
Jenis Kegiatan
1
2
3
4
5
1
Kegiatan Survey
Jan
2020
2
Kegiatan Modul dan Pelatihan
Feb
Feb
2020
2020
3
Pelaksanaan
Feb
Maret
2020
2020
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Juni
2020

PEMBAGIAN TEAM OLEH PIHAK MITRA

Ada 40 tim Relawan Pajak yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil
Jakarta Barat. Setiap tim terdiri dari 10 orang mahasiswa Relawan Pajak. Untar mengirim
sebanyak 50 mahasiswa dan mendapat nomor sebagai tim 7 sampai dengan 11 dan
melayani para wajib pajak yang daatang ke 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta
membuka pojok pelayanan di Kampus Untar 2.

Adapun Lokasi Team Relawan Pajak yang telah ditetapkan oleh Mitra/DJP adalah
seperti diatas.
3. TAHAPAN KEGIATAN PKM
Adapun tahapan-tahapan kegiatan PKM adalah sebagai berikut : (1) Tahap persiapan
adalah tahap pembuatan modul untuk pelatihan para relawan pajak . (2) Tahap selanjutnya
adalah memberikan pengarahan kepada para relawan pajak sebanyak 20 mahasiswa FEB
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yang sudah lolos seleksi sehingga mereka siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai
harapan mitra. (3) Tahap Pelaksanaan PKM berupa Konsultasi dan Pelayanan E-Filling
oleh para Relawan Pajak dengan supervisi oleh tim. (4) Tahap evaluasi dan pembuatan
Laporan Pertanggung Jawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan
(5) dan akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada saat acara Senapenmas tahun
2020.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Kegiatan PKM
Kegiatan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh mitra dan para relawan
pajak harus sudah siap di lokasi Mitra pada jam 7.00 pagi

Kegiatan awal adalah pengarahan dari pihak Mitra kepada para relawan pajak untuk
melayani para wajib pajak sesuai kebiasaan dan ketentuan KPP yang bersangkutan. Para
Relawan Pajak dibagi menjadi 2 shift @ 5 mahasiswa bertugas di pagi hari dan siang hari.
Mereka melayani wajib pajak yang dating ke KPP dengan berbagai kebutuahn bantuan.
Secara umum kehadiran para Relawan Pajak membantu kedua pihak yaiyu paar wajib pajak
dan juga para petugas/staff di KPP. Dalam tugas tersebut para Relawan Pajak disupervisi
oleh tim instruktur yang terdiri dari 4 dosen tetap FEB Untar.
2. Target Kegiatan PKM
Target capaian dari PKM ini adalah membantu KPP dalam tugas pelaporan SPT para wajib
Pajak serta kesempatan peran serta Untar untuk masyarakat umum sesuai bidang dan
keahlian para dosen serta mahasiswa Relawan Pajak.
3. Luaran yang dicapai
Luaran wajib dari PKM ini akan dipublikasikan dalam acara Seminar Pengabdian
Masyarakat (SENAPENMAS) UNTAR tahun 2020. Selain itu, luaran yang dihasilkan dari
PKM ini adalah Modul Pelatihan Perpajakan . Dalam modul tersebut dimuat tujuan, bagan
bahasan modul, materi bahasan, dan latihan soal.
Berikut adalah foto-foto kegiatan selama dilakukannya pelatihan :
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5. KESIMPULAN
1. Kesimpulan.
Pelaksanaan untuk penyuluhan/konsultasi dan bantuan pengisian serta pelaporan SPT
Tahunan bagi wajib Pajak Orang Pribadi dapat berjalan dengan lancar, kecuali pada jadual
ke 2 untuk tim di KPP Cengkareng tidak berhasil bertugas dikarenakan kebijakan PSBB,
sehubungan dengan pandemi covid 19. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya
kepatuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Mahasiswa juga sangat antusias untuk membantu para wajib pajak yang kurang atau tidak
mengerti mengenai pelaporan pajak secara e SPT yang diwajibkan bagi orang pribadi yang
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Para relawan pajak dengan cepat
memahami pengarahan yang telah diberikan dalam pelatihan Universitas Tarumanagara
ditambahkan pula pengarahan dari pihak mitra sehingga seluruh relawan pajak dapat
menyelesaikan tugasnya dengan baik.
2. Saran
Dengan antusiasnya para mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi relawan pajak
maka diharapkan kegiatan ini terus dapat berlangsung sehingga kegiatan ini dapat
merupakan bagian dari pihak universitas untuk mengambil bagian dalam membantu
pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui saluran e
SPT.
Ucapan Terima Kasih
Terima Kasih kami ucapkan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara khususnya
Ketua LPPM dan Staf serta pimpinan Fakultas Ekonomi beserta staf dan Mitra PKM yaitu
Direktorat Jendral Pajak/Kantro Pelayanan Pajak atas kepercayaan untuk menjadi bagian
dalam program Relawan Pajak serta Rekan Dosen dan para mahasiswa yang membantu
terlaksananya PKM ini.
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ABSTRAK
Dengan semakin bertambah dan berkembangnya UMKM dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan
masyarakat membutuhkan pengetahuan, informasi, ketrampilan, juga dana yang cukup untuk menutupi biaya
operasionalnya. Dengan memiliki administrasi pembukuan yang terstruktur memudahkan pemilik dan
karyawan menyusun anggaran kas & bank sehingga dapat menjalankan operasional lebih efektif dan efisien
serta membantu pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan strategis. PT. Trans Alam Semesta
merupakan Perusahaan dengan skala UMKM yang bergerak di bidang ekspedisi. Perusahaan sampai saat
ini masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan belum memiliki sistem anggaran kas & bank
sehingga menyulitkan perusahaan untuk dapat mengestimasi biaya pengeluaran-pengeluaran yang nilainya
cukup besar. Perusahaan tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kas & bank terkait penerimaan dan
pengeluaran operasional. Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar untuk dapat
membantu menyusun dan membuat Anggaran kas & bank serta prosedur audit untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kas & bank.
Dana bantuan pelatihan ini berasal dari LPPM UNTAR untuk memberikan soft
skill yaitu berupa pelatihan dan Modul Akuntansi . Target pelatihan ini adalah pemilik perusahaan, karyawan
bagian administrasi, keuangan. Materi pelatihan ini meliputi evaluasi dan penyusunan Anggaran Kas &
Bank dan pemeriksaan Kas & Bank. Tujuan pelatihan ini adalah agar Pemilik dan karyawan PT. Trans
Alam Semesta dapat melakukan perencanaan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas & bank dalam
operasional dengan efektif dan efisien. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh dan berjalan dengan
baik dimana para peserta pelatihan sangat antusias dan aktif dengan kegiatan ini, dimana pemilik
Perusahaan menginginkan agar pelatihan dapat terus berlangsung sehingga mereka dapat terus mengupdate
pengetahuannya.
Kata Kunci : Anggaran Kas & Bank, Pemeriksaan Kas & Bank
ABSTRACT
The increasing of UMKM in facing the challenges and needs of the community, it requires sufficient
knowledge, skills, and funds to cover operational costs. Having the structure bookkeeping can makes it
easier for owners and employees to prepare cash and bank budgets to run operations effectively and
efficiently and make a strategic decisions. PT. Trans Alam Semesta is an expedition company with an
UMKM scale. Until now, the company still uses a very simple bookkeeping and does not have a cash and
bank budget system, that making difficult to estimate the expenditures that are quite large in amount. The
company cannot checks cash and banks receipts and disbursement. This need was responsed by several
permanent lecturers of Universitas Tarumanagara to be able to help prepare cash and bank budgets and
audit procedures for cash and bank audit. This training was funded by LPPM Untar to provide soft skills
in the form of training and the accounting module. The target of this training is for owner, administraton
amd finance division. This training includes evaluation of the system and preparation of the cash and bank
budget and audit. The purpose of this training is that the owner and employees of PT. Trans Alam Semesta
can plan cash and bank budget for receipts and disbursements in an effective and efficient operation. The
training ended for one day and the trainees were very enthusiastic and active, where the owner wanted the
training to continue and repeat so they could keep updating their knowledge.
Keywords: Cash & Bank budget, Audit of Cash & Bank

1. PENDAHULUAN
PT. Trans Alam Semesta merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang sektor
jasa sebagai perusahaan ekspedisi dengan skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah) yang didirikan tahun 2015. Adapun bidang usaha PT. Trans Alam Semesta
adalah bergerak di bidang ekspedisi dengan mengantarkan barang-barang kebutuhan selain
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dokumen ke berbagai tujuan di Jakarta. Dengan mulai berkembangnya perusahaan, pada
saat ini perusahaan tidak membuat anggaran kas & bank secara berkala, dan seringkali
pengeluaran-pengeluaran operasional tidak dapat terkendali dan diawasi dengan baik.
Saat ini perusahaan mengeluarkan biaya-biaya operasional berdasarkan permintaan dari
bagian terkait serta mencatat biaya-biaya tersebut. Perusahaan tidak melakukan analisis
biaya secara berkala sehingga kadangkala tidak dapat mengetahui keadaan cash flow
perusahaan untuk satu atau dua bulan ke depan. Menurut M. Nafarin (2009:312) terdapat
dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu : (1) pendekatan kas masuk dan kas
keluar, (2) pendekatan akunting keuangan. Pendekatan kas masuk dan kas keluar kadangkadang disebut juga dengan metode langsung. Pendekatan akunting keuangan kadangkadang disebut juga dengan metode ikhtisar laba rugi atau metode tak langsung.
Biaya-biaya yang semakin tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan membuat
perusahaan harus menyelenggarakan perencanaan biaya melalui anggaran kas dan bank.
Kas dalam pengertian lain merupakan simpanan yang meliputi: uang yang mati atau tidak
digunakan untuk menghasilkan uang; segala bentuk simpanan di bank, kecuali deposito,
seperti tabungan, rekening Koran, kartu kredit, dan sebagainya; Cek dan bilyet giro yang
diberikan oleh pihak lain (Akifa, 2013:14). Pada umumnya, perusahaan membagi kas
menjadi dua kelompok, yaitu: Kas kecil (Petty Cash/Cash on Hand) yang digunakan
untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil; Kas di bank (Cash in Bank) merupakan
uang kas yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di bank dalam bentuk giro/bilyet untuk
pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan cek (Hery, 2014:27). Menurut
Standar Akuntansi Keuangan (2009) kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas
dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan dan bank adalah sisa rekening
giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum
perusahaan.
Anggaran kas dan bank yang telah dibuat akan dijadikan sebagai dasar untuk
pengendalian pengeluaran biaya operasional perusahaan menjadi efektif dan efisien. Biaya
aktual yang terjadi akan dibandingkan dengan anggaran kas & bank yang telah dibuat untuk
dilakukan analisis. Dengan dilakukan pemeriksaan atau audit kas dan bank, perusahaan
akan mengetahui dan dapat mengendalikan biaya pengeluaran. Pengertian Auditing
(Pemeriksaan): Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Sukrisno Agoes,
2017).
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 pelatihan penyusunan anggaran kas & bank dan pemeriksaan
kas & bank PT. Trans Alam Semesta.
Adapun tujuan Penyusunan Anggaran kas & bank dan Pemeriksaan Kas & Bank:
1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang
kas masuk dengan uang kas keluar.
2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Defisit terjadi bilamana
pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang
harus dibayar.
3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang.
Dengan terjadinya defisit kas perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber
yang paling menguntungkan. Sebaliknya dengan adanya surplus yang diketahui lama
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4.
5.
6.
7.

sebelumnya, dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling
menguntungkan.
Menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Besar kecilnya kas
yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjakan modal
kerjanya.
Menggunakannya sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Sesuatu jenis
biaya yang sudah dianggarkan perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi
pengeluaran kas.
Anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi
pengeluaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian varian dalam arus kas masuk
maupun kas keluar dapat diketahui yang menjadi penyebabnya.
Membantu Pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis untuk terus
mengembangkan perusahaan yang efektif dan efisien.

2. METODE PELAKSANAAN PKM
1. Ruang Lingkup
Pelatihan untuk penyusunan anggaran kas & bank dan Pemeriksaan kas & bank
dikhususkan untuk pemilik dan karyawan PT. Trans Alam Semesta. Karyawan yang
mengikuti pelatihan adalah bagian keuangan dan adminstrasi operasional. Pelatihan akan
diberikan dalam satu hari penuh yang dimulai dengan penyusunan anggaran kas & bank
yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan terhadap kas & bank perusahaan.
Pelatihan akan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan perusahaan, di mana akan dimulai
dengan menganalisa transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di
perusahan dan pencatatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, yang kemudian
dilanjutkan dengan pembuatan format dan pelatihan penyusunan Anggaran Kas & Bank.
Pemeriksaan Kas & Bank akan dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai cara
cash opname dan rekonsiliasi bank yang dilakukan untuk menganalisis saldo yang berbeda
antara saldo yang terdapat pada pembukuan perusahaan dan saldo yang terdapat pada
rekening Koran bank.
2. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:
1. Pembuatan Modul Penyusunan Anggaran Kas & Bank Dan Pemeriksaan Kas &
Bank pada PT. Trans Alam Semesta  yang telah disusun bulan September 2019
2. Pelatihan & Diskusi telah dilaksanakan pada:
a. Tanggal
: 27 September 2019
b. Waktu : Pk.08.00-16.00
c. Tempat: Jl. Kedoya Artero No. 3. RT. 001/007, Kedoya Utara,
Jakarta-Barat
d. Pembicara : Augustpaosa Nariman SE., M.Ak., Ak. CA.,CPA
Dr. Hendang Tanusdjaja, MM.,CA.,CPA.,CPMA.,CPA (Aust)
e. Acara
: -Pelatihan, penyuluhan dan pemeriksaan
-Makan siang bersama
-Diskusi
-Simulasi
3. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan meliputi:
1. Penyusunan Anggaran Kas & Bank, yang meliputi pengelompokkan biayabiaya operasional baik rutin maupun tidak rutin. Setelah penyusunan
dilanjutkan dengan analisis anggaran kas & bank yaitu dengan membandingkan
pengeluaran aktual yang terjadi dengan anggaran yang telah dibuat.
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2. Pelatihan atas Pemeriksaan Kas & Bank yang meliputi penyusunan prosedur
audit Kas & Bank, melakukan Cash Opname dan Rekonsiliasi Bank untuk
mengetahui perbedaan yang terjadi antara saldo bank menurut pembukuan
perusahaan dan saldo bank menurut rekening Koran.
3. 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 perbaikanperbaikan yang diperlukan untuk kegiatan PKM selanjutnya, menyusun laporan akhir,
melakukan monev, dan mempublikasikan laporan dalam seminar pengabdian kepada
masyarakat.
3.
1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kegiatan PKM
Kegiatan telah dilakukan pada tanggal 27 September 2019 yang dimulai pada
pukul 08:00-16.00 dengan agenda acara seperti pada tabel 4.1. sebagai berikut :
Tabel 1.
Hasil Kegiatan tgl 27 September 2019
Pukul

Kegiatan

08.00-08.30
08.30-12.00

Pembukaan dan sambutan
1. Evaluasi Sistem dan Prosedur pembuatan anggaran kas dan
bank Perusahaan.
2. Audit Kas dan Bank, yang meliputi Cash Opname serta
rekonsiliasi bank.
Makan siang
1. Pelatihan pembuatan anggaran kas dan bank, yang meliputi
pengumpulan informasi dan data terkait pengeluaran dan
penerimaan kas bank Perusahaan.
2. Pembuatan sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan
kas dan bank perusahaan sebagai dasar pembuatan anggaran
kas dan bank Perusahaan.
Penutupan dan foto bersama

12.00-13.00
13.00-15.00

15.00-16.00

Penutupan dan foto bersama

Para peserta yang mengikuti pelatihan secara keseluruhan terdiri dari 5 orang,
yang meliputi Pimpinan serta bagian keuangan dan administrasi Perusahaan.
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Materi pelatihan dibagi menjadi:
1. Evaluasi sistem pencatatan biaya-biaya pengeluaran dan penerimaan kas dan bank yang
sudah berlangsung saat ini pada perusahaan yang meliputi sistem dan prosedur
permintaan pengeluaran biaya serta otorisasi yang dilakukan. Bagaimana sistem dan
prosedur permintaan serta otorisasi yang dilakukan dan diadministrasikan dengan baik.
Evaluasi yang dilakukan dengan mengecek dan melihat kepada dokumen dan formulir
yang digunakan serta melakukan interview kepada pemilik dan bagian administrasi &
keuangan akan sangat membantu dalam pembuatan anggaran kas dan bank serta
pemeriksaan terhadap kas dan bank. Hal ini dilakukan oleh Augustpaosa Nariman dan
Hendang Tanusdjaja.
2. Penyusunan Anggaran Kas & Bank, yang meliputi pengelompokkan biaya-biaya
operasional yang meliputi penerimaan dan pengeluaran baik yang dilakukan secara
rutin maupun tidak rutin. Setelah penyusunan dilanjutkan dengan analisis anggaran
kas & bank yaitu dengan membandingkan pengeluaran aktual yang terjadi dengan
anggaran yang telah dibuat. Analisis ini merupakan analisis variance biaya. dimana
selisih yang terjadi akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Pelatihan dan
penyusunan anggaran kas & bank dilakukan oleh Augustpaosa Nariman,
SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPA.
3.
Pelatihan atas Pemeriksaan Kas & Bank yang meliputi penyusunan prosedur audit
Kas & Bank dengan melakukan Cash Opname dan Rekonsiliasi Bank. Rekonsiliasi
bank yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara saldo bank
menurut pembukuan perusahaan dan saldo bank menurut rekening Koran. Cash
Opname dilakukan pemeriksaan terhadap dana kas yang dipegang oleh kasir dan
pengecekan terhadap pencatatan buku kas penerimaan dan pengeluaran. Pelatihan atas
pemeriksaan
Kas
&
Bank
dilakukan
oleh
Dr.
Hendang
Tanusdjaja.,MM.,CA.,CPA.,CPMA.,CPA (Aust).
2.

Target Pelaksanaan Kegiatan PKM
Target pelatihan ini adalah para pemilik dan karyawan bagian administrasi dan
keuangan PT. Trans Alam Semesta agar dapat mengendalikan penerimaan dan pengeluaran
kas & bank dengan menyusun anggaran serta melakukan pemeriksaan kas & bank. Selain
itu juga untuk mendukung pencanangan 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.
3. Luaran yang dicapai
Luaran dari kegiatan ini berupa Modul Penyusunan Anggaran Kas & Bank dan
Pemeriksaan Kas & Bank. Luaran lainnya yang tercapai adalah tersusunnya artikel
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang siap untuk dipublikasikan dalam
Senapenmas. Modul juga disertai dengan bagan formulir-formulir atau dokumen yang
digunakan untuk menyusun anggaran kas & bank serta prosedur audit atas kas & bank
sehingga Kas & bank dapat dikendalikan dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan
efisien dan efektif.
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Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan :

Ibu Augustpaosa sedang melakukan interview kepada bagian keuangan dan administrasi
terkait dengan sistem pencatatan dan prosedur (SOP) terhadap biaya-biaya pengeluaran dan
penerimaan yang telah berjalan di perusahaan.

Bapak Hendang Tanusdjaja sedang memberikan pelatihan dan pembekalan mengenai Teori
Audit dan prosedur audit atas Kas dan Bank.
4. KESIMPULAN
1. Kesimpulan
Pelatihan atau PKM berjalan dengan lancar dan mendapat tanggapan yang sangat
positif dari PT. Trans Alam Semesta. Peserta pelatihan sangat antusias dengan kegiatan
ini. Mereka sangat antusias karena dapat memiliki dan menambah pengetahuan untuk
dapat melakukan administrasi pengeluaran dan penerimaan kas dan bank sebagai dasar
pembuatan anggaran kas dan bank Perusahaan. Terutama bagi pemilik perusahaan PT.
Trans Alam Semesta, pelatihan ini sangat bermanfaat untuk dapat mengendalikan kas dan
bank, serta mengukur kinerja perusahaan dan kinerja karyawan dalam menjalankan tugas
operasionalnya. Pemilik Perusahaan serta Bagian Keuangan dapat mengerti dalam hal
melakukan audit atas kas dan bank perusahaan, yang meliputi penghitungan dana (Cash
Opname) dan melakukan rekonsiliasi bank. Dengan memiliki Sistem dan Prosedur
pengeluaran dan penerimaan kas dan bank maka Perusahaan memiliki perencanaan atau
anggaran perusahaan yang lebih baik dan dapat menjalankan operasional dengan lebih
efisien dan efektif.
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2. Implikasi
Implikasi kegiatan PKM ini adalah agar PT. Trans Alam Semesta dapat
menjalankan operasional dalam hal merencanakan dan mengendalikan pengeluaran atau
biaya-biaya menjadi lebih efektif dan efisien. PT. Trans Alam Semesta memiliki anggaran
kas dan bank. Selain itu pemilik dan karyawan juga dapat melakukan prosedur
pemeriksaan terhadap pengeluaran kas dan bank menjadi lebih terstruktur dan dapat
dipertanggung jawabkan. Pemilik dan karyawan juga dapat mengukur kinerja karyawan
dan perusahaan dan Pemilik dapat mengambil keputusan strategis untuk pengembangan
usahanya.
Selain itu adanya keterbatasan waktu bagi para peserta pelatihan dikarenakan
mereka juga tetap harus melaksanakan pekerjaan operasional sehari-hari. Sehingga tim
PKM mendapatkan saran sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan dan kunjungan
berikutnya terutama terkait dengan terutama dalam hal pembuatan Sistem dan Prosedur
Pembelian dan Pencatatan Hutang Dagang pada PT. Trans Alam Semesta.
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ABSTRAK
Keberadaan Limbah Rumah Tangga (sampah) yang dihasilkan akibat aktivitas manusia, mempunyai banyak
dampak pada manusia dan lingkungan sekitar. Sampah plastik sangat berpotensi untuk dijadikan bahan
alternatif untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi terhadap kelompok masyarakat. Selanjutnya target khusus
yang juga ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah memberikan ilmu/teknologi tentang pemanfaatan limbah
anorganik kepada masyarakat khususnya yang berada di kelurahan Pejuang Kecamatan Medan satria Bekasi.
Selain pelatihan keterampilan membuat kerajinan tangan, kelompok ibu-ibu tersebut diberikan pengetahuan
tentang pengelolaan manejemen usaha dan organisasi. Metode yang akan digunakan yakni pelatihan
terbimbing, metode diskusi grup, ceramah, partisipatif, dan latihan. Data yang akan digunakan berupa data
masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Pejuang dapat dihimpun dalam kelompok-kelompok
pengrajin dan mampu mengolah mengolah limbah anorganik dari limbah rumah tangga dan lingkungan
sekitar dan selanjutnya diberikan pelatihan-pelatihan tentang keterampilan membuat kerajinan tangan dari
bahan plastik.hasil dan luaran dari kegiatan PKM ini adalah terwujudnya kelompok ibu ibu yang mendirikan
bank sampah di beberapa RW yg terdapat di keluharan Pejuang. Kemudian ditindak lanjuti oleh tim PKM
dengan memanfaatkan limbahu norganik menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi.
Kata kunci :

Kerajinan , limbah, plastik, pelatihan

ABSTRACT
The existence of household waste (garbage) which is generated due to human activities, has many impacts
on humans and the surrounding environment. Plastic waste has the potential to be used as an alternative
material to increase the economic needs of community groups. Furthermore, the special target that also
wants to be achieved in this service is to provide knowledge / technology about the use of inorganic waste to
the community, especially those in the Pejuang Village, Medan Satria District, Bekasi. In addition to training
in handicraft making skills, the group of women was given knowledge about business management and
organization. The methods to be used are guided training, group discussion methods, lectures, participatory,
and exercises. The data to be used in the form of data from the people who live in the Pejuang Village can be
collected in groups of craftsmen and are able to process inorganic waste from household waste and the
surrounding environment and then provide trainings on the skills to make handicrafts from plastic materials.
The output of this PKM activity is the realization of a group of mothers who have established waste banks in
several RWs located in the Pejuang village. Then it was followed up by the PKM team by utilizing inorganic
limbahu into handicrafts that had economic value
Keywords:. Crafts, waste, plastics, training

I. PENDAHULUAN
Keberadaan Sampah merupakan limbah yang mempunyai banyak dampak pada
manusia dan lingkungan sekitar. Dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan dapat
dikategorikan dalam tiga aspek yaitu dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan dampak
secara sosial ekonomi (Gelbert, dkk 1996). Dampak pada social ekonomi akan memberikan
efek positif terhadap pendapatan masyarakat, maka perlu penanganan dan keseriusan
terkait dengan masalah tersebut. Pengolahan sampah anorganik yang dihasilkan akibat
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aktivitas rumah tangga seperti bahan plastic akan diolah menjadi kerajinaan tangan yang
dapat menghasilkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengolahan sampah anorganik
menjadi kerajinan tangan, dapat dikelola menjadi bahan yang bermanfaat seperti bunga dan
perhiasan yang baik. Hal ini akan lebih bernilai ekonomis dan lebih menguntungkan.
Pelatihan terhadap kelompok pemulang di kelurahan Pejuang terhadap pengelolaan
sampah anorganik langsung di klasifikasi menjadi bahan produk yang di kelola dan
produksi oleh kelompok tersebut penah dilakukan. Hanya saja terhenti karena diperlukan
pendampingan tentang pengelolaan produk dan pemasaran produk seni/kerajinan dari
limbah plastic tersebut. Sebenarnya jika diolah sampah plastik ini menjadi produk seni
atau kerajinan, sampah tersebut dapat menghasilkan berbagai macam kerajinan. Dengan
demikian nilai tambah yang diperoleh akan lebih tinggi sekaligus dapat memecahkan
masalah pengangguran, pencemaran lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
pemulung. Membuat kerajinan dari sampah antara lain dapat dimulai dari pemisahan
sampah organik dan anorganik, dilanjutkan dengan pencacahan, fermentasi, pengeringan,
penepungan, pencampuran dan pembuatan pellet (Bestari, dkk, 2011).
Terdapat beberapa jenis limbah anorganik atau sampah di kelurahan pejuang yang di
kumpulkan oleh kelompok pemulung yang dapat digunakan sebagai kerajinan tangan
diantaranya adalah plastik, botol dan gelas aqua, bahan plastic lainnya. Untuk membuat
kerajinan tangan tahapan yang harus dibentuk adalah pendirian atau pembentukan
kelompok usaha pemuda atau ibu ibu . Kelompok usaha ini akan di latih melalui
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim PKM. Penggunaan sampah plastic
sebagai kerajinan tangan sebetulnya sudah dilakukan cukup lama dibeberapa tempat di
Bekasi akan tetapi belum memberikan efek di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
Bekasi.. Banyak Pemulung yang memulung sampah anorganik atau plastic ,kemudian
dijual kepenadah, sehingga penghasilan pemulung tidak bertambah. Untuk itu perlu
adanya pelatihan yang di berikan kepada kelompok pemulung maupun kelompok
masyarakat lainnya di kelurahan Pejuang Bekasi tentang pengelolaan sampah plastik ini
menjadi produk seni atau kerajinan, yang memiliki nilai jual yang tinggi.
Banyak masyarakat dan kelompok pemulung yang berada di Kelurahan Pejuang
Kecamatan Medan Satria Bekasi belum memanfaatakan limbah anorganik tersebut untuk
sesuatu yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, Selama ini sampah plastic hanya dibiarkan
berada di jalanan dan sungai. Kondisi ini ditunjang dengan pengetahuan masyarakat
dimana belum mengetahui apakah limbah atau sampah plastik tersebut dapat bermanfaat
bagi masyarakat setempat dan kelompok pemulung untuk meningkatkan taraf hidup
nya.Sampah plastic di kelurahan Pejuang ini sangatlah melimpah baik yang bersumber dari
sampah rumah tangga, aktifitas masyarakat seperti pesta atau acara hiburan rakyat, dan
kegiatan hari pasar. Padahal limbah atau sampah plastik memiliki nilai manfaat ekonomi
yang tinggi dengan nilai jual di masyarakat juga yang tinggi pula, jika di olah menjadi
bahan kerajinan tangan, Selama ini belum adanya pendampingan yang dilakukan pihak
kelurahan untuk membantu kelompok pemulung dan masyarakat yang berpendapat rendah
untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengolahan limbah plastic menjadi produk
seni atau kerajinan yang bernilai jual tinggi.
II. METODE PELAKSANAAN
2.1. Persiapan dan Pembekalan
a. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Pelaksanaan Pengabdian mengacu pada pelaksanaan sebagimana lazimnya yang
diselenggarakan setiap periode pelaksanaan PKM .
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Materi Persiapan dan Pembekalan Pengabdian Materi-materi yang akan diberikan
kepada peserta Pengabdian pada saat pembekalan adalah materi yang bersifat
umum dan materi yang bersifat teknis sesuai dengan judul Pengabdian.

2.2. Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pemanfaatan limbah anorganik seperti plastic
sebagai kerajinan tangan untuk kegiatam wirausaha di kelurahan Pejuang ini melalui
tahapan sebagai berikut:
1) Pendampingan pembelajaran konsep-konsep ilmiah yang relevan tentang
pemanfaatan dan pengolahan limbah anorganik. Kegiatan ini diikuti oleh
masyarakat khususnya pemulung di kelurahan Pejuang yang pekerjaannya adalah
kelompok pemuda yang dibentuk. Instruktur oleh dosen yang bidang keahliannya
adalah lingkungan dan biologi didampingi oleh mahasiswa peserta Pengabdian
yang telah terlatih untuk materi tersebut. Metode yang digunakan adalah pelatihan
diskusi grup yaitu memberikan waktu untuk tanya jawab tentang materi yang telah
diberikan.
2) Pendampingan pelatihan dengan cara memanfaatkan limbah anorganik sampah
plastic yang akan dijadikan kerajinan tangan melalui berbagai tahapan. Metode
ceramah digunakan untuk penyampaian materi dalam bentuk teoritis secara umum.
Materi disampaikan dengan metode ini karena untuk tahapan pengenalan materi
substantif secara keseluruhan dan memperoleh informasi secara umum dari peserta
atau khayalak dalam hal ini masyarakat yang berada di Kelurahan Pejuang. Selain
menggunakan metode ceramah juga menggunakan metode demonstrasi dan latihan
oleh mahasiswa. Demonstrasi yang dimaksud pada metode ini adalah
mempraktekkan dan memberikan pelatihan dalam memanfaatkan sampah yang
dapat diolah dalam hal ini sampah berbahan plastik guna memberikan pengalaman
kepada para masyarakat melakukan proses pembelajarannya di luar rumah, dengan
dibimbing oleh pemateri dan setiap kelompok dapat atau saling memberi informasi
dan latihan bersama dan tukar pikiran untuk dapat menghasilkan pakan ternak
dalam bidang peternakan yang berkaitan dengan tumbuhan sekitar secara mandiri.
3) Pendampingan pelatihan dan percontohan manajemen pengembangan usaha yang
baik. Metode ceramah, diskusi dan latihan digunakan untuk menjelaskan tentang
pemasaran yaitu; kualitas produk, membuat produk yang berkualitas, pemasaran
secara lokal, nasional melalui internet (e-commerce).
2.3. Rencana Keberlanjutan
Program Waktu pelaksanaan Pengabdian selama 2 (dua) bulan, dimana selama
kurun waktu tersebut kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program
Pengabdian akan didampingi langsung oleh TIM PKM dan mahasiswa. Pasca
pelaksanaan Pengabdian setelah mahasiswa ditarik kembali ke kampus, program
terus dilaksanakan oleh kelompok secara swadaya dalam hal ini Kelompok pemuda
yang dibentuk yang pekerjaannya sebagai pengrajin telah dikembangkan oleh peserta
Pengabdian selama berada di lokasi. Pendampingan kelompok terus dilaksanakan oleh
Kelompok Generasi Muda pemulung sebagai lembaga mitra. Hal penting yang harus
didampingi oleh lembaga mitra adalah untuk mendorong kelompok-kelompok untuk
terus menjalankan usaha pembuatan kerajinan tangan yang bersumber dari limbah
anorganik berbahan plastik. Selain itu lembaga mitra dapat membina manajemen
kelompok termasuk pemasaran hasil produk kelompok.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Gambaran Umum Lokasi
Pelaksanaan Kegiatan kelurahan Pejuang kecamatan medan satria bekasi merupakan
Salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa
Barat, Indonesia. Di kelurahan ini terdapat kota satelit, yaitu Kota Harapan Indah. dan
memiliki luas wilayah : 487,33 Ha.. Posisi kelurahan pejuang terletak di kecamatan Medan
Satria terletak antara 106,58”Bujur Timur dan 06.12”30 Lintang Selatan .Kelurahan
yang ada di kecamatan Medan Satria terdiri dari kelurahan Pejuang , kelurahan Harapan
Mulya, kelurahn Kalibaru kelurahan medan Satria. Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria menjadi wilayah yang cukup luas, dari total 33 RW, 200 RT. Ini merupakan
pengembangan wilayah di kelurahan Pejuang. Perumahan yang ada di kelurahan Pejuang
antara lain Harapan indah, Duta bumi, Bulevar, Pejuang Estate, Taman Harapan Baru,
Pejuang Pratama.. Bayaknya perumahan yang terdapat di kelurahan Pejuang penyebab
masalah bertumpuknya sampah. Munculnya para pemulung merupakan salah satu solusi
untuk mengurangi menumpuk nya sampah baik organic maupun unorganik. Yang akhirnya
mulai bermunculannya bank sampah pada beberapa RW untuk mengumpulkan sampah
unorganik menjadi kerajinan seni yang bernilai.

Gambar 3.1 :

survey bersama pemulung sampah perum Harapan Indah Kelurahan Pejuang

5.2. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan
Kreativitas pemanfaatan sampah plastik hasil aktifitas rumah tangga yang berada di
kelurahan pejuang menjadi kerajinan tangan adalah solusi yang cukup baik untuk
mengubah persepsi dan prilaku masyarakat tentang sampah plastic, koran, kardus dan kayu
menjadi menjadi barang yang berguna kembali, bahkan memiliki nilai ekonomis yang
dapat dikreasikan menjadi barang yang mempunyai nilai estetika dan nilai jual.
Dilingkungan masyarakat yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam dirinya sering
dilakukan oleh pemulung. Kreatifitas ini dapat dilakukan dan ditumbuhakan melalui
banyak cara, salah satunya yaitu dengan membuat kerajinan tangan. Sampah plastic, koran
dan kardus dapat dibuat kerajinan tangan seperti tas belanja, hiasan kamar, dompet, lampu
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hias, tempat pensil, keranjang, dan lain lain.Di kelurahan Pejuan ada beberapa RW yang
telah membangun bank sampah sebagai sarana pengumpulan sampah unorganik.
Bank Sampah juga didirikan di RW Perumahan Pejuang Pratama Kelurahan
Pejuang. Dimana kelompok ibu ibu di RW ini aktif dalam mengumpulkan sampah yang
sebagian dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan.

Gambar 3.2 : Aktivitas ibu ibu kelompok Bank Sampah Randu RW 06, Pejuang Pratama
Kelurahan Pejuang

Pelatihan yang dilaksanakan kurang lebih 3 hari ini dengan tujuan sebagai berikut :
(1) Memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan kepada warga khususnya pemuda
mengenai pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan dapat bernilai
ekonomi;
(2) Memberikan pengetahuan tentang peluang usaha yang dapat tercipta dengan adanya
keterampilan membuat kerajinan tangan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
(3) Meningkatkan kreatifitas warga dalam pemanfaatan sampah plastic hasil aktifitas
rumah tangga.
(4) Meminimalisir pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah diharapkan
mampu dan terampil dalam membuat kerajinan tangan berbahan dasar sampah plastik
dan memiliki kreativitas dalam memanfaatkan sampah plastik pada saat program sudah
berakhir
(5) Terciptanya peluang bisnis baru bagi masyarakat setempat sehingga dapat
menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkat kesejahteraan masyarakat kelurahn
Pejuang.
(6) Memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, generasi pemuda
pengannguran, dan anak-anak yang putus sekolah agar dapat mengembangkan
kreativitasnya melalui pelatihan membuat kerajinan tangan yang bernilai jual sehingga
dapat meningkatkan penghasilan mereka.
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(7) Masyarakat di kelurahan Pejuang lebih sadar akan kebersihan lingkungan sehingga
dapat meminimalisir dampak negatif pencemaran lingkungan.
Pelatihan dalam rangka kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan selama kurang lebih
3 hari bertempat di Posko Bank Sampah Perum Pejuang Pratama Kelurahan Pejuang .
Pemateri dalam kegiatan pelatihan ini terdiri atas 2 orang TIM PKM Untar dibantu
kelompok ibu ibu. Kegiatan ini menghasilkan beberapa hasil kerajinan tangan yang
berasal dari sampah rumah tangga berbahan plastic, koran dan kardus. Para peserta
antusias dalam mengikuti pelatihan karena langsung melakukan praktek sehingga
menghasilkan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi yang dapat mengangkat
pendapatan masyarakat.

Gambar3.3 : Pelatihan kerajinan tangan dari sampah unorganik.
5.3. Hasil Capaian (luaran)
Pelaksanaan Program Pengabdian dalam pelaksanaan kegiatan PKM pada prinsipnya
sudah terlaksana sesuai rencana dan program kegiatan seperti yang terdapat dalam proposal
awal pelaksana kegiatan Pengabdian anatara lain :
1) Melakukan perencanaan dan sosialisasi terkait program yang akan dilakukan di
beberapa daerah di kelurahan Pejuang.
2) Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan dengan mengumpulkan sampah plastic, koran,
dan kardus. Pelatihan bagi masyarakat yang berada di kelurahan pejuang ini dalam rangka
memberikan pengetahuan bahwa sampah masih memiliki nilai ekonomi yang baik.
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3) Melakukan program tambahan melalui gerakan pemuda dan karang taruna di beberapa
daerah atau perumahan dengan pencanangan Jumat dan Minggu bersih berupa bersih
Kampung dan olah raga (senam) pagi setiap minggu.
4) Membentuk Kelompok Pemuda Peduli Bersih yang akan dilatih untuk memanfaatkan
dan mengolah limbah rumah tangga plastic, koran dan kardus menjadi kerajinan tangan
yang bernilai ekonomis.
Kegiatan ini memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk
menjalankan program. Kendala yang dihadapi pelaksana pada saat memulai program yaitu
mengumpulkan generasi muda dan masyarakat di masing-masing. Membentuk kelompok
generasi muda sering mendapat tantangan karena persepsi generasi muda kegiatan seperti
yang akan dilakukan ini akan mendapat bantuan secara kontinyu. Kegiatan ini harus
memerlukan kesabaran dan strategi untuk mendampingi generasi muda dalam melatih
untuk kerajinan tangan. Kegiatan ini yang terpenting bukan hanya melakukan kegiatan
akan PKM tetapi bagaimana kegiatan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan
menghasilkan nilai ekonomi. Melalui kegiatan ini akan merubah persepsi dan paradigma
masyarakat akan sampah, dimana sampah adalah sesuatu yang sudah tidak berguna akan
tetapi ternyata sampah dapat di daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat dan
menghasilkan nilai ekonomi. Dari hasil kerajinan tangan yang dihasilkan generasi muda
setelah dilatih selama 3 hari menghasilkan 23 pasang kotak suara dari koran dengan harga
jual Rp.6000 sepasang, tempat tisu dari koran harga jual Rp. 15.000/kotak. Program ini
telah merubah cara berpikir dan paradigm masyarakat utamanya generasi muda.
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Gambar 3.4: Hasil karya seni limbah unorganik bsisa bahan dan plastic bungkus
minuman ale
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1. Limbah organik yang bersumber dari limbah rumah tangga seperti plastic, kardsu dan
koran serta botol di pekarangan rumah untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk
membuat kerajinan tangan.
2. Usaha pengolahan limbah organik ini dapat dijadikan upaya untuk merubah paradigma
masyarakat di pedesaan bahwa sumber sampah rumah tangga itu dapat bersumber dari
potensi lokal di lingkungan sekitar. Selanjutnya jikalau kegiatan ini berhasil
memungkinkan untuk dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan khususnya
pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran air.
5.2. Saran
1. Dalam pemanfaatan limbah organik perlunya peran pemerintah setempat sehingga
masalah pencemaran lingkungan dapat diatasi secara bersamasama.
2. Pemda dapat mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan
pemasaran peoduk kerajinan rakyat yang telah dibina melalui pelaksanaan kegiatan PKM
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Terimakasih sebesar besarnya saya ucapkan pada berbagai pihak yang telah
mendukung terselesainya kegiatan PKM ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Lebih lanjut semoga kegiatan PKM ini dapat berlanjut dan menjadi kunci solusi bagi
pemerintah khususnya tentang permasalahan sampah di Indonesia.
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KONFIGURASI JARINGAN INTERNET MADRASAH IBTIDAIYAH
ALKHAIRIYAH MAMPANG PRAPATAN JAKARTA
Zyad Rusdi1, Chairisni Lubis2, dan Novario Jaya Pradana3
1

Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel:zyadr@fti.untar.ac.id
2
Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: chairisnil@fti.untar.ac.id
3
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi, Tarumanagara Jakarta
Surel: novariojp@fti.untar.ac.id
ABSTRAK
Penggunaan Jaringan Internet dapat berdampak pada meningkatnya efisiensi dan produktifitas pekerjaan, Hal
ini juga perlu di terapkan di sekolah agar para guru dapat mengoptimalkan penggunaan komputer dan
perangkat lainnya. Kendala belum ada konfigurasi yang efisien dan efektif dalam penggunaan jaringan
internet terutama dalam pengaturan pengelolaan Bandwidth jaringan internet. Peran serta perguruan tinggi
untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat seperti ini sangat diperlukan. Berdasarkan hal
tersebut, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pengelolaan Konfigurasi Jaringan
Intranet sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah yang
akan dilakukan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara bersama Direktorat Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara. Tujuan dari kegiatan ini adalah Pengelolaan
konfigurasi pada Jaringan Internet untuk dimanfaatkan sebagai peningkatkan proses belajar mengajar
sehingga penyampaian materi yang diserap oleh siswa menjadi lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan dimulai
dengan persiapan berupa pengamatan jaringan yang sudah ada di Madrasah tersebut. Hasil pengamatan,
konfigurasi jaringan internet tersebut dianngap kurang efisien dan efektif, karena itu kemudian perlu dibuat
pengelolalaan konfigurasi jaringan Intranet yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat diperoleh penggunaan
Internet yang efektif dan efisien.
Kata Kunci: Konfigurasi Jaringan, Bandwidth, Internet, Madrasah
ABSTRACT
This Papers Discuss about the use of internet networks can have an impact on increasing work efficiency and
productivity. This papers also needs to be applied in schools so that teachers can optimize the use of
computers and other devices. The constraint is that there is no efficient and effective configuration in the use
of the internet network, especially in the management of Internet network bandwidth. The participation of
universities in solving problems faced by society like this is very much needed. Based on this, Community
Service activities are carried out in the form of Intranet Network Configuration Management to support the
teaching and learning activities of teachers at Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah which will be carried out
by the Faculty of Information Technology, Tarumanagara University together with the Directorate of
Research and Community Service at the University of Tarumanagara. The purpose of this activity is to
manage the configuration on the Internet network to be used as an enhancement of the teaching and learning
process so that the delivery of material absorbed by students is maximized. The implementation of the activity
begins with preparation in the form of observing the existing networks in the Madrasah. The observation
shows that the internet network configuration is considered less efficient and effective, therefore it is
necessary to make a better intranet network configuration management, so that it is hoped that effective and
efficient use of the Internet can be obtained.
Keywords: Network Configuration, Bandwidth, Internet, Madrasah.

1.

PENDAHULUAN
Dalam mendukung tercapainya Standar Pendidikan Nasional serta terwujudnya
proses belajar mengajar yang bermutu diperlukan prasarana pendukung yang memadai
salah satunya adalah kecepatan dan keandalan Jaringan Intranet yang ada. Penggunaan
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jaringan intranet digunakan untuk mengoptimalkan sarana belajar pratikum sebagai
pendukung untuk mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kegiatan
administrasi sekolah.
Madrasah Ibtidayah 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 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”
Skema jaringan yang ada pada saat pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

Gambar 1. Skema Skema Jaringan Intranet di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah
Untuk membantu kegiatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah dalam
menguasai Teknologi Informasi untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan
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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.
5. Perancangan Jaringan Intranet Laboratorium Komputer di Madrasah Ibtidaiyah Al
Khairiyah Mampang Prapatan Jakarta.
Langkah selanjutnya adalah Pengelolaan Konfigurasi Jaringan Internet pada
Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah diharapkan dapat mewujudkan proses belajar mengajar
yang bermutu guna mendukung Standar pendidikan Nasional. Pengelolaan konfigurasi
Jaringan ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pratikum-pratikum sebagai
pendukung untuk mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta perawatan
jaringan intranet di laboratorium.
Peran serta perguruan tinggi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi
Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah seperti ini sangat diperlukan. Untuk meningkatkan
kinerja dari jaringan internat yang sudah ada, maka diajukan sebagai usulan kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat berupa PENGELOLAAN KONFIGURASI JARINGAN
INTERNET DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL KHAIRIYAH MAMPANG
PRAPATAN JAKARTA. Pelasaksanaan Kegiatan akan dilakukan oleh Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Tarumanagara beerjasa sama dengan Lembaga Penelitian dan
Penggapdian Kepada Masyarakat 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 bagian sebelumnya bertujuan untuk mengadakan
Pengololaan Konfigurasi Jaringan Internet 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, Pelatihan
Pemanfaatan Teknologi Internet dalam mendukung kegiatan pembelajaran bagi Guru-Guru
serta Perancangan Jaringan Intranet Laboratorium Komputer diketahui bahwa jaringan
intranet yang tersedia belum dikelola secara optimal sehingga perlu pengelolaan jaringan
internet, untuk dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang bermutu guna mendukung
Standar pendidikan Nasional. Pengelolaan Jaringan Internet digunakan untuk
mengoptimalkan Bandwidth yang selanjutnya dapat pratikum-pratikum, dan Wireless
Distribution untuk area area yang terkena Blindspot sehingga dapat mendukung untuk
mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi di Madrasah Ibtidaiyah ini.
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Gambar 2. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada Mitra
Metode yang digunakan
Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian Kepada
masyarakat ini adalah dengan mengadakan Pengelolaan Konfigurasi Jaringan Internet pada
Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta yang meliputi instalasi
Tomato RAF Firmware yang selanjutnya digunakan untuk pengelolaam Bandwidth
jaringan internet adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa apakah masing-masing router yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al
Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta sudah terhubung dengan baik, jika tidak maka
dilakukan perbaikan dahulu.
2. Melakukan Instalisasi TOMATO RAF Firmware pada
Router, dimana dalam
firmware terdapat fasilitas dalam pengelolaan Bandwidth, sehingga penggunaan
Bandwidth internet yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang
Praparatan Jakarta menjadi dapat terkontrol.
3. Mencatat dari masing masing MAC Address (Media Access Control Address) dari
masing masing peralatan yang tehubung ke jaringan Internet di Madrasah Ibtidaiyah Al
Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta, sehingga diharapkan dapat pemakaian dari
pengguna yang bukan hak dapat dibatasi.
4. Mengelola penggunaan Bandwidth internet yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al
Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta, dengn cara membatasi dari masing-masing
pengguna untuk besar penggunaan Bandwidthnya, sehingga diharapakn pemakain
jaringan Internet menjadi lebih efektif dan efisien.
5. Melakukan uji coba terhadap penggunaan Bandwidth internet di Madrasah Ibtidaiyah
Al Khairiyah Mampang Prapatan Jakarta, setelah dilakukan pengeloaan Bandwidth,
dari hasil uji coba ini diharapkan kesalahan ataupun kendala-kendala yang belum
muncul dapat diperbaiki.
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
kegiatan belajar mengajar dan praktikum di laboratrium.
4. Meningkatkan keterampilan dan kreatifitas dalam pembangun Jaringan Intranet.
2.1
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Memotivasi dalam memanfaatkan Internet sebagai media informasi.
Terealisasikan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi
Terjalinnya komunikasi ilmiah antara Universitas Tarumanagara dan masyarakat.

3. PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ke lokasi mitra, bahwa pemakaian
jaringan intranet dan internet
yang ada mengalami kendala yaitu sering terjadi
kelambatan dalam mengakses internet hal ini karena belum adanya konfigurasi Bandwidth,
sehingga kegiatan belajar mengajar atau juga kegiatan administrasi menjadi kurang
optimum. Pengelolaan Konfigurasi Jaringan Internet diharapkan pemakaian jaringan
intranet menjadi optimum seperti yang diharapkan.
Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pengelolaan Konfigurasi
Jaringan Internet dalam betuk pengaturan besarnya Bandwidth dari masing masing
peralatan yang terhubung ke Jaringan Internet. Untuk dapat mengelola Bandwidth Jaringan
Internet maka diperlukan Instalisasi Firmware dalam bentuk Software Open Source pada
Router yang sudah ada di Madrasah Ibtidaiyah, dimana Software Open Source tersebut
adalah TOMATO RAF yang memang mempunyai fasilitas yang sangat baik dalam
pengaturan Bandwidth, selanjutnya besarnya penggunaan Bandwidth untuk masing masing
peralatan pengguna yang ada di lokasi mitra di lakukan melalui, pencatatan MAC
Address (Media Access Control Address) masing masing peralatan pengguna di lokasi
mitra. Tiap tiap peralatan pengguna dibatasi besaran Bandwidthnya, dilain hal pencatatan
MAC Address ini dapat digunakan pula untuk keamanan selain menggunakan metode
keamanan Password. Pencatatan MAC Address juga dapat untuk membatasi besarnya
Bandwidth untuk situs situs membutuhkan Bandwidth yang besar misalnya situs Youtube,
serta juga dapat untuk memblok situs situs tertentu yang mengganggu kegiatan belajar
mengajar.
Penggunaan Software TOMATO sebagai firmware dalam konfigurasi jaringan
internet di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan ini mepunyai alasan
sebagai berikut :
1. Software tersebut merupakan open source sehingga mudah diperoleh secara gratis
untuk diunduh dengan alamat dan mudah dalam pengembangannya yang selalu
berkelanjutan.
2. Fasilitas yang di sediakan pada Firmware TOMATO RAF sangat memadai dalam
pengelolaan Bandwidth pada suatu jaringan internet.
3. Pembatasan pengaksesan internet (Access Restriction) bagi pengguna dengan cara
Pencatan MAC Address dan IP Address dari masing masing pengguna. Access
Restriction ini selain dapat membatasi pengguna yang dapat mengakses internet juga
dapat mengatur waktu kapan Pengguna tersebut diizinan untuk mengkases jaringan
internet
4. Fasilitas Pengelolaan Bandwidth pada Firmware TOMATO RAF ini sangat berguna
dalam mengatur besaran Bandwidth dari masing masing peralatan pengguna dengan
cara Quality of Service (QoS) yaitu merupakan mekanisme jaringan internat yang
memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang
diharapkan.
5. Fasilitas Access Restriction selai dapat untuk membantasi pengguna dan mengatur
pengaksesan internet bagi pengguna juga dapat untuk mengatur situs-situs yang dapat
diakses, sehingga dapat penggontrol pengguna dalam pengakasesan situs-situs tertentu.
Terdapat dua Router merek Linksys yang ada di Madrasah Ibditaiyah Al Khairiyah
Mampang Praparatan Jakarta yaitu pada Ruang Guru dan Laboratorium, dimana firmware
TOMATO RAF perlu diinstalasi pada kedua router tersebut. Kegiatan pertama dari
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Pengabdian pada Masyarakat ini melakukan instalasi firmware TOMATO RAF pada kedua
router tersebut yang di Instalasi Software, sebelum melakukan instalasi adalah mengecek
jaringan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan. Berikut ini
adalah beberapa tampilan fasilitas dari firmware TOMATO RAF yang di instal di router
linksys :

Gambar 3. Overview Access Restriction dari Firmware Tomato RAF

Gambar 4. Pengaturan Bandwidth dan Access Restriction untuk kontrol pengaksesan
situs
Setelah instalasi selesai dilakukan evaluasi terhadap hasil instalasi Tomato,
pengelolaan Jaringan Internet di Madrasah Ibtidaiyah Mampang Prapatan serta pelatihan
bagi administrator di sekolah tersebut, dimana administratornya adalah bernama Diana
sedangan pelatihan yang diberikan adalah :
1. Pengenalan TOMATO RAF Firmware, pengenelan kelebihan dari firmware tersebut
2. Instalasi TOMATO RAF Firmware, cara menginstal TOMATO RAF Firmware dari
openwrt
3. Penggunaan TOMATO RAF Firmware antara lain :
a. Access Restriction, Pembatasan pada pengakses situ-stus tertentu yang dilarang
b. Pengelolaan Bandwitdh, pengaturan kuota Bandwitdh sesuai dari masing masing
situs yang diakses
c. Pencatatan MAC Address, pencatatan dari alat lat komunikasi missal Hand Phone,
Lap Top atau komputer yang diizinkan mengakses ke Router dengan cara mencatat
MAC Addressnya
4. Solusi bila ada masalah pada Jaringan, ini bila terjadi malah masalah yang umum terjadi
misal signal hilang, tidak dapat terkoneksi dengan internt dan lain lain

563

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Gambar 5. Pelatihan untuk Administrator
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat yaitu Pengelolaan Konfigurasi Jaringan Internet Pada Madrasah
Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan, Untuk masing masing Router yan diinstal
firmware Tomato dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6. Gambaran Umum Pengaturan TOMATO RAF Firmware

Gambar 7. Rata-rata Penggunaan Bandwitdh perharinya
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Gambar 8. Quality of Service dari Router
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan diperoleh pemakaian bandwitdh internet
terdistribusi dengan baik ini dapat dilihat dari Quality of Service dari router, yaitu
adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan
menyediakan bandwitdh, mengatasi jitter dan delay.
2. Dari hasil kegiatan, para guru dan siswa dapat mengoptimalkan penggunaan jaringan
internet secara bersama-sama. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja.
4.2. Saran
1. Perlu perawatan konfigurasi jaringan secara berkala misalnya mencatat ulang MAC
Address dari masing masing client
2. Untuk area-area yang masih terjadi blindspot perlu penambahan wireless distribution
system.
Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Tarumanagara sebagai penyandang dana atas terlaksananya
Kegiatan Pengambdian Kepada Masyarakat sebagi salahsatu kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
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ABSTRAK

Pelatihan Pembuatan Web Sekolah dilaksanakan melalui webinar, dalam bidang Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM). Kegiatan ini merupakan salah satu program yang diberikan sebagai bagian
pengamplikasian ilmu pengetahuan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi
ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan praktik. Khalayak sasaran adalah guru dengan jumlah peserta 20
orang. Materi pelatihan yang diberikan meliputi (1) Pelatihan teoritis tentang teori pembuatan web sekolah,
(2) Praktik pembuatan web sekolah. Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, peserta
sangat antusias dan motivasi yang tinggi, bahkan setelah pelatihan ini para peserta mengadakan pelatihan
serupa di sekolah masing-masing.
Kata Kunci: Pelatihan, Pembuatan Web, Era Digital 4.0
ABSTRACT
School Web Development Training is carried out through webinars, in the field of Community Service
(PkM). This activity is one of the programs provided as part of the application of knowledge in society.
The methods used in this activity include lectures, questions and answers, demonstrations and practice.
The target audience is teachers with 20 participants. The training materials provided include (1)
theoretical training on school web creation theory, (2) school web creation practice. Training activities
were held in August 2020, participants were very enthusiastic and motivated, even after this training the
participants held similar training in their respective schools.
Keywords : Training, Web Development, Digital Era 4.0

1.

PENDAHULUAN
SMK Negeri 1 cipanas didirikan pada bulan Desember 2003 berdasarkan SK
Walikota Cianjur No. 421.5/Kep/HK/2003 dengan nomor Statistik 400560, dengan
membuka 4 jurusan yakni Teknik Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Audio Video, Tata
Boga, dan Tata Busana. Pada Tahun 2014 yakni pada tahun pelajaran 2014/2015 SMK
Negeri 1 Cipanas membuka jurusan baru yakni Teknik Pendingin dan Tata Udara (TPTU).
Kemudian beriringnya tuntutan jaman, pada tahun 2017 SMKN 1 Cipanas membuka
jurusan baru kembali yakni Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Sehingga mulai tahun
pelajaran 2017/2018 SMKN 1 Cipanas memiliki 6 program keahlian hingga saat ini yang
dapat dipilih oleh lulusan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMK.
SMK Negeri 1 Cipanas memiliki website dengan alamat https://smkn1Cipanas.sch.id yang
dapat diakses hingga saat ini, namun website yang ada dirasa masih minim konten dan
informasi. Penyebab dari itu semua adalah kurangnya kompetensi pembuat website untuk
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memperkaya website dengan isi berupa teks, gambar, animasi, dan video,. Selain itu
pengelolaan website hanya dibebankan khusus kepada operator saja. Untuk itu perlu
adanya peningkatan kompetensi dalam memperkaya konten dan isi tidak hanya kepada
operator, tapi juga kepada guru. Hal ini dikarenakan diera digitalisasi ini, guru selayaknya
juga mengetahui tentang web. Sehingga diharapkan website dapat diperkaya baik konten
dan isi dengan materi mata pelajaran, maupun evaluasi, sehingga interaksi kegiatan belajar
mengajar tentunya tidak dhanya melalui interaksi pertemuan siswa dengan guru di dalam
kelas, tapi melalui website pada jaringan internet yang dapat diakses langsung melalui
komputer, ataupun ponsel pintar yang dimiliki siswa.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan
pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan Web sekolah bagi guru SMKN
1 Cipanas kabupaten Cianjur Jawa Barat. Diharapkan melalui pelatihan ini, peningkatan
kompetensi guru terkait dengan pembuatan web site dapat diaplikasikan dalam
pembelajaran, sehingga hasil pembelejaran dapat meningkat.
2.

METODE
Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah
Metode Ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta P2M diberi
kajian teori pendukung terkait dengan pengembangan pembuatan web untuk konten dan
isi materi pembelajaran serta evaluasi.
Metode Praktik
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi pembuatan web untuk konten dan isi materi pembelajaran serta evaluasi
Metode Diskusi/tanya jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi
pengembangan pembuatan web untuk konten dan isi materi pembelajaran serta evaluasi,
agar peserta yang belum dapat memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan
diskusi/ tanya jawab.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir, dan
dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
manfaat kegiatan pelatihan dalam karir ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Evaluasi Manfaat Kegiatan Pelatihan Dalam Karir
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 80% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap manfaat kegiatan bagi karir, dan 20% atau sebagian
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peserta merespon dengan baik. Penyajian data hasil evaluasi dampak positif isi materi bagi
pengetahuan dan keahlian ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Grafik Evaluasi Dampak Positif Isi Materi Bagi Pengetahuan Dan Keahlian
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 90% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan keahlian,
dan 10% atau sebagian peserta merespon dengan baik
Isi Materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan kemudahmengertian
materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
pengorganisasian dan kemudahmengertian materi ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik Pengorganisasian Dan Kemudahmengertian Materi
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 75% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap pengorganisasian dan kemudahmengertian materi bagi
peserta, dan 25% atau sebagian peserta merespon baik. Penyajian data hasil evaluasi
relevansi dan kesesuaian harapan ditunjukkan pada gambar 4.

Gambar 4. Grafik Evaluasi Relevansi Dan Kesesuaian Harapan
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 80% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap relevansi dan kesesuaian harapan isi materi bagi peserta,
dan 20% atau sebagian peserta merespon baik.
PemaparanMateri
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan materi
yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta presentasi isi
materi pemateri bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi penguasaan materi yang
disampaikan ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5. Grafik Penguasaan Materi Yang Disampaikan
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 90% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap penguasaan materi yang disampaikan oleh pemateri, dan
10 sebagian peserta merespon dengan baik. Penyajian data hasil evaluasi kecukupan
alokasi waktu penyampaian materi oleh pemateri ditunjukkan pada gambar 6.

Gambar 6. Grafik Evaluasi Kecukupan Alokasi Waktu Penyampaian Materi
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 37,5% peserta merespon sangat baik
terhadap kecukupan alokasi waktu penyampaian materi oleh pemateri, 50% hampir seluruh
peserta merespon baik, dan 12,5% peserta merespon cukup. Penyajian data hasil evaluasi
presentasi isi materi pemateri ditunjukkan pada gambar 7.
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Gambar 7. Grafik Evaluasi Presentasi Isi Materi Pemateri Bagi Peserta
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 80% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap presentasi isi materi pemateri, dan 20% peserta merespon
baik.
Diskusi/Tanya Jawab
Pada evaluasi tanya jawab materi mengukur tentang kecukupan waktu diskusi untuk
menambah/ memperkuat pemahaman, jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, hasil
diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta. Penyajian data hasil evaluasi
kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat pemahaman ditunjukkan pada
gambar 8.

Gambar 8. Grafik Evaluasi Kecukupan Alokasi Waktu Diskusi/ Tanya Jawab
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 33% atau sebagian peserta merespon
sangat setuju terhadap kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat
pemahaman, sekitar 45% peserta merespon baik, dan 22% merespon cukup. Penyajian data
hasil evaluasi jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta ditunjukkan pada gambar 9.

Gambar 9. Grafik Evaluasi Jawaban Pemateri Terhadap Pertanyaan Peserta
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 67% atau sebagian peserta merespon
sangat setuju terhadap jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, 22% merespon baik,
dan 11% merespon cukup. Penyajian data hasil evaluasi tentang hasil diskusi/ tanya jawab
dalam membantu pemahaman peserta.

Gambar 10. Grafik Evaluasi Hasil Diskusi/ Tanya Jawab Dalam Membantu Pemahaman
Peserta
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 67% atau sebagian peserta merespon
sangat setuju terhadap hasil diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta,
22% merespon baik, dan 11% merespon cukup.
Kemudian dari hasil pelatihan peserta merasakan manfaat dan mendapatkan ilmu yang
besar, sehingga sebagian dari mereka, telah mengadapakan pelatihan pembuatan web,
ditempat sekolah mereka mengabdi
4.

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan Pembuatan Web Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Sekolah Di Era
Digital 4.0 dilaksanakan di melalui Webinar pada bulan Agustus 2020.
2. Dalam rangka optimalisasi Pelatihan Pembuatan Web Dalam Rangka Sosialisasi
Kegiatan Sekolah Di Era Digital 4.0 dibagi dalam 3 (tiga) metode, yaitu metode
ceramah, metode praktik, dan metode diskusi atau tanya jawab
3. Antusias dan motivasi yang tinggi dari peserta Pelatihan Pembuatan Web Dalam
Rangka Sosialisasi Kegiatan Sekolah Di Era Digital 4.0
4. Menambah pengetahuan dan ketrampilan peserta Pelatihan Pembuatan Web
Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan Sekolah Di Era Digital 4.0
5. Salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian pada Masyarakat
sangatlah positif untuk Peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan web
sekolah yang terpublikasi di media massa atau media online lain.
6. Dari hasil pelatihan memberikan hasil yang sangat baik, karena peserta diwajibkan
membuat web sekolah dan sebagian besar peserta telah memberikan link terhadap
web yang mereka buat.
7. Dari ilmu yang didapat, mereka membagikan ilmunya kepada rekan-rekan guru,
dengan melaksanakan pelatihan pembuatan web di sekolah masing-masing.
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ABSTRAK
Kelurahan Kota Bambu Utara merupakan pemerintah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tugas pokok dan fungsi kelurahan menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan UU No. 4
Tahun 2014 diamanatkan bahwa segala perencanaan, kegiatan, dan hasil pencapaian pembangunan Kelurahan
harus diinformasikan kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan media yang berbasis teknologi informasi agar
dapat menjadi pendukung dalam penyampaian informasi. Media yang tepat untuk mendukung tercapainya
amanat tersebut adalah website Kelurahan yang dihosting dengan alamat url: https:
https://kotabambuutara.com/. Supaya para tenaga staf kelurahan terampil dalam pengelolaan penerapan
website maka perlu dilakukan pelatihan pengelolaan website kelurahan Kota Bambu Utara. Kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kelanjutan dari program kegiatan sebelumnya yaitu
pembuatan website Kelurahan Kota Bambu Utara. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan
mengadakan pelatihan pengelolaan website Kelurahan Kota Bambu Utara yang telah dibangun sebelumnya.
Metode pelaksanaan adalah metode presentasi dan workshop. Hasil dari kegiatan ini diharapkan terjadinya
transfer teknologi antara pihak perguruan tinggi yang diwakili oleh dosen dengan kepakarannya dan pihak
mitra yaitu para staf yang bertugas untuk mengelola website Kelurahan Kota Bambu Utara. Luaran hasil
kegiatan pelatihan ini yaitu dapat meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Kelurahan
Kota Bambu Utara untuk mengelola web. Sehingga website yang telah dikembangkan dapat digunakan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.
Kata Kunci: Kelurahan, Pengelolaan, Website
ABSTRACT
Kota Bambu Utara urban village is a sub-district government located in Palmerah District, West Jakarta,
the Special Capital Region of Jakarta. The main duties and functions of the urban village are to administer
government, development, social and public order affairs. Based on the provisions of Law no. 4 of 2014
mandates that all planning, activities, and the results of the village development achievements must be
informed to the public, so that information technology-based media is needed so that it can be a support in
delivering information. The right media to support the achievement of this mandate is the urban village
website which is hosted with the url address: https://kotabambuutara.com/. In order for the urban village
staff to be skilled in managing the implementation of the website, it is necessary to conduct training in the
management of the urban village website for Kota Bambu Utara. This Community Service activity is a
continuation of the previous activity program, namely the creation of the Kota Bambu Utara Urban Village
website. This community service activity aims to provide training on the management of the website for the
Kota Bambu Utara Village which was previously built. The implementation method is the presentation and
workshop method. The result of this activity is that it is hoped that the transfer of technology will occur
between the tertiary institutions represented by lecturers with their expertise and partners, namely the staff
who are tasked with managing the website of the Kota Bambu Utara Village. The output of this training
activity is that the ability of human resources in Kota Bambu Utara to manage the web can be increased. So
that the website that has been developed can be used in accordance with the expected goals.
Keywords: Urban Village, Management, Website
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PENDAHULUAN
Pengguna internet di dunia tumbuh dengan pesat. Berdasarkan data statistik pertanggal
30 Desember 2018, terdapat 2,199,428,570 penduduk dunia telah menggunakan internet
dan pengguna internet di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2019 mencapai lebih dari
143,260,000 orang (www.internetworldstats.com), atau 53,2% dari total jumlah penduduk
Indonesia. Diperkirakan penggunaan internet akan semakin meluas dengan cepat seiring
dengan perkembangan infrastruktur dan ketersediaan teknologi informasi yang makin
terjangkau.
Internet merupakan salah satu media informasi yang paling efektif untuk penyebaran
informasi. Inpres tahun 2003 menginstruksikan kepada instansi-instansi pemerintah untuk
mengimplementasikan system egovernment bagi pelayanan masyarakat.
Hadirnya internet memudahkan ruang dan jarak dalam berkomunikasi. Seperti yang
digambarkan oleh McLuhan dalam Understanding Media (2001) sebagai kampung global
(global village), dimana masyarakat berinteraksi dan dibentuk oleh teknologi elektronik di
dunia semakin mengerut. Internet dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang
melibatkan komunitas atau masyarakat.
Indonesia telah mengalami pengglobalan dalam bidang informasi, sejak kemunculan
internet pada pertengahan 90-an. Melalui internet dan televisi membuat masyarakat
sumatera utara mengetahui apa yang sedang terjadi di Jakarta, begitu juga penduduk Jakarta
yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia bagian Timur. Melalui internet,
masyarakat antar satu kelompok dapat berhubungan dengan kelompok lain di dunia maya,
contohnya komunitas pendukung batik sebagai warisan budaya bangsa dapat berkontekkontekan dengan komunitas pendukung candi Borobudur sebagai salah satu dari tujuh
keajabiaan dunia. Lewat blog atau milis, mahasiswa dapat bertukar data kuliah, informasi
mengenai suatu peristiwa, bertukar pengalaman, maupun hal ringan untuk hiburan,
semuanya dapat diakses melalui internet. Implementasi Kelurahan global ini, membuat
masyarakat yang saling berjauhan dapat saling berkomunikasi dan saling mengamati,
dimanfaatkan pemerintah pusat untuk menjangkau dan memonitor pemerintah daerah,
apakah pemerintah daerah mengalami masalah, hambatan, apa perlu bantuan, dan
sebagainya, tidak perlu langsung datang ke daerahnya yang jauh itu, hanya melalui telepon,
internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Kelurahan global juga berlaku di Kelurahanan.
"internet masuk Kelurahan" merupakan salah satu wujud Kelurahan global di Indonesia,
terutama di Kelurahanan. Contohnya adalah Kelurahan Leuwiliang di Bogor, walaupun
Kelurahan tersebut relatif jauh dari pusat kota, tetapi penduduknya tetap bisa merasakan
jasa telekomunikasi menggunakan telepon. contoh lainnya adalah internet yang sudah
terpasang di daerah Bojong, Kotamadya Purwakarta, kota realtif kecil dua jam dari
Bandung, suatu hal yang luar biasa, mengingat masyarakat Bojong belum lama dapat
mengakses telepon, kehadiran internet dengan cepat menyusul, karena adanya
perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan komunikasi di Indonesia.
Pembangunan pedesaan/kelurahan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam
konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan
infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan/kelurahan kemudian semakin
mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan/kelurahan
semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi. Pembangunan masyarakat
dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi,
budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan.
Setiap pembangunan menawarkan perubahan, yang dampaknya terhadap satu wilayah
dengan wilayah lainnya boleh jadi akan berlainan, karena karateristik suatu wilayah dengan
wilayah lain berlainan. Pelaksanaan pembangunan pedesaan/kelurahan di era digital ini
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memerlukan sistem komunikasi konvergen melibatkan komunikasi interpersonal, media
massa dan media hibrida (istilah lain untuk internet). Tujuannya agar banyak pihak dari
berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan
pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai
elemen masyarakat. (Badri, 2016).
Beberapa penelitian tentang pengembangan website desa/kelurahan sudah pernah
dipublikasikan, diantaranya Supryanta dan Nisa (2015) mengembangkan Website desa
wisata Karangrejo Loano untuk menginformasikan berbagai kekayaan alam yang bisa di
jadikan tujuan wisata. Informasi yang disajikan diharapkan akan mempermudah
masyarakat untuk berwisata. Website diharapkan dapat membantu meningkatkan promosi
desa wisata Karangrejo sehingga menjadi maju, banyak pengunjung dan berdapak pada
kesejahteraan warga Karangrejo. Website bisa membantu para calon wisatawan dalam
mencari informasi tentang Desa Wisata Karangrejo. Wisata alami di desa-desa sekarang
banyak di cari, dengan website bisa diberikan informasi yang berbentuk naskah, gambar
maupun video. Calon wisatawan dapat melakukan transaksi pemesanan untuk berkunjung
ke Desa Wisata Karangrejo, transaksi dilakukan dari jauh sehingga mudah dan hemat.
Andoyo dan Sujawardi (2014) mengembangkan website Desa Tresnomaju untuk
penerapan sistem informasi E-Government,. Website yang diterapkan dapat digunakan
untuk penyampaian informasi yang dilakukan dari pihak Desa kepada masyarakat akan
lebih efektif dan efisien, informasi yang ada dapat diakses setiap saat secara online oleh
semua masyarakat Desa Tresnomaju yang memungkinkan penyediaan data selalu
mutakhir.
Website desa/kelurahan juga dapat digunakan sebagai portal bagi sistem database
terpadu. Sistem database terpadu dapat menampung semua informasi masing-masing desa.
Pada database tersebut yang membedakan dengan database desa lain pada pengaturan
pengguna database yang menyesuaikan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Adapun
bagian yang terlibat pada sistem database terpadu tersebut seperti operator desa,
masyarakat dan pengelola database. Sistem database terpadu tersebut dapat membantu
setiap desa untuk memiliki halaman website yang menampilkan informasi profile desa
seperti sambutan, sejarah, struktur organisasi, perangkat desa, visi misi, informasi
mengenai kelembagaan (pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, PKK, Bumdes, dan
karang taruna), informasi monografi (data umum, kependudukan, sarana prasarana,
kewenangan, keuangan dan data bencana), informasi peraturan, berita, daftar kegiatan,
potensi, galeri, buku tamu, dan informasi dalam bentuk grafik kepada masyarakat secara
luas dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang transparan serta dapat
mengotimalkan penyampaian informasi kepada pengguna secara efisien dan efektif.
(Mansur dan Kasmawi, 2017).
Selanjutnya Trisnawarman, dkk., (2017) melakukan Kegiatan Pengabdian kepada
Massyarakat untuk membangun dan menerapkan website desa. Metode pelaksanaan adalah
metode pengembangan perangkat lunak yaitu metode prototyping yang melibatkan
pengguna secara aktif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
menghasilkan sebuah produk website yang dihosting dengan alamat url:
www.pandowoharjo.web.id. Penerapan website ini diharapkan dapat meningkatkan arus
informasi yang dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat desa tentang kegiatan
pemerintahan desa, layanan masyarakat, dan dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi
desa wisata budaya Pandowoharjo.
Lebih lanjut Astuti (2017) mengembangkan website desa/kelurahan untuk aplikasi
layanan kependudukan. Sistem berbasis web yang dibangun dapat digunakan untuk
melayani warga dalam pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kependudukan
secara terpadu melalui satu pintu. Para pihak yang berkepentingan seperti pimpinan desa,
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staf dan warga dapat mengakses sistem ini melalui internet berdasarkan hak guna masingmasing.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi menjelaskan bahwa, Pemerintahan Kota Bambu Utara adalah
kelurahan yang terletak di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Indonesia. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tomang di sebelah utara,
dan Kelurahan Slipi di sebelah barat. Pada tahun 2016, Kelurahan ini dihuni oleh 29.257
penduduk yang terbagi dari 14.924 laki-laki dan 14.333 perempuan dengan seks rasio
104,12 dan 9.138 kepala keluarga.
Kantor Kelurahan Kota Bambu Utara terletak di Jalan Kota Bambu Utara II No. 2
Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (kode pos 11420). Peta
alamat Kantor Kelurahan Kota Bambu Utara dapat diakses menggunakan googlemap.
Permasalahan yang dapat dihadapi oleh pihak mitra yaitu Kelurahan Kota Bambu Utara
adalah belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengimplementasikan
dan mengelola website Pemerintahan Kelurahan Kota Bambu Utara.
Jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang terletak di Ibu Kota Negara, membuat
tuntutan yang sangat tinggi terhadap layanan publik, terutama informasi yang cepat dan
efektif. Pemerintahan Kelurahan Kota Bambu Utara perlu mengembangkan suatu
perangkat sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan warganya terhadap
kebutuhan informasi.
Kegiatan PKM ini bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam
mengimplementasikan dan mengelola website Kelurahan Kota Bambu Utara. Webiste yang
telah diimplementasikan diharapkan dapat menampilkan informasi publik yang dibutuhkan
oleh masyarakat, menjadi sarana bagi usulan dan pengaduan terhadap masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, pengumuman yang segera dapat disampaikan ke masyarakat.
Website ini juga diharapkan dapat menjadi media promosi untuk lebih memperkenalkan
profil Kelurahan Kota Bambu Utara.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan utama yang dilakukan adalah pelatihan pengelolaan website Kelurahan Kota
Bambu Utara yang telah dikembangkan sebelumnya. Metode pelatihan yang dijalankan
melalui presentasi workshop, yang diikuti peserta yang akan menjadi pengelola web.
Workshop yang direncanakan, dilengkapi dengan bahan pelatihan berupa:
1. modul pelatihan
2. satu set perangkat presentasi
3. komputer dan jaringan internet
4. web hosting yang langsung dapat digunakan
Materi pelatihan yang ditargetkan adalah:
a. pengelolaan fungsi-fungsi web
b. pengelolaan artikel
c. pengelolaan berita atau news
d. pengelolaan email
e. penggunaan Control Panel (CP)
Waktu pelaksanaan direncanakan selama satu hari mulai dari jam 08.00-16.00,
bertempat di kantor Kelurahan Kota Bambu Utara.
Jenis kepakaran yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat
diuraikan seperti pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Uraian kepakaran
No Jenis Kepakaran Uraian Kepakaran

Pakar

1

Sistem

Informasi, Menjelaskan tentang sistem Dedi
informasi
Database Designer dan
database yang Trisnawarman
terkandung dalam aplikasi web
yang dikembangkan

2

Sistem Informasi

Menjelaskan tentang fungsi- Tris Sutrisno
fungsi sistem informasi yang
terkandung dalam aplikasi web
yang dikembangkan

3

Interface Designer

Menjelaskan tentang rancangan Vinny Christanti
interface untuk form input dan
laporan program

4

Testing
Implementasi

& Menjelaskan tentang testing Tris Sutrisno
dan implementasi sistem

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Informasi website

Website kotabambuutara.com yang selanjutnya disebut sebagai website dibuat
menggunakan CMS Wordpress. Penggunaan lebih lanjut wordpress dapat dilihat pada situs
https://codex.wordpress.org/id:Berkenalan_dengan_WordPress
.
Pada
website
kotabambuutara.com, tema yang digunakan adalah Divi yang telah dilengkapi dengan
pembangun visual. Bahasa yang digunakan pada tampilan depan dan administrator adalah
Bahasa Indonesia
Website
di
hosting
pada
niagahoster.co.id
dengan
nama
domain
https://kotabambuutara.com/. Domain akan berakhir pada Minggu, 12 Maret 2023.
Perpanjangan domain dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan atau melakukan
transfer situs. Selain itu, File backup website dilampirkan bersama dokumen ini.
B Informasi Tampilan Administrator
a Membuka link https://kotabambuutara.com/wp-admin
b Memasukan nama pengguna / alamat email dan kata sandi
c Tekan tombol log masuk
d Berikut tampilan sesudah masuk
C Menambah Pengguna
1. Masuk Pada Bagian Pengguna
2. Klik Tambah Baru
3. Isi textfield dengan informasi pengguna baru
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4. Pada Bagian peranan, penggunaan peranan antara lain :
Administrato
r
: Mampu mengubah apapun pada website
Editor
: Hanya mampu mengubah tulisan/postingan
: Hanya mampu menambah/mengubah tulisan
Penulis
sendiri
5. Klik tambah pengguna baru
D. Mengubah Tampilan Halaman
1. Pada tampilan administrator, pilih kunjungi situs
2.
pilih halaman yang akan diubah
3.
Selanjutnya, pilih aktifkan pembangun visual
4.
Anda dapat memulai mengubah tampilan halaman utama

Mengubah tampilan halaman utama menggunakan pembangun visual pihak ketiga
(plugin tambahan) bernama DIVI. Pembangun visual membantu Anda untuk membuat
website secara lebih mudah dan interaktif. Untuk referensi lebih lanjut dapat melihat
tautan ini https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/.
i. Mengubah Slide show
Slideshow merupakan bagian yang menampilkan sekumpulan gambar secara
bergantian. Resolusi gambar yang disarankan untuk bagian ini minimal 1200 x 700
p. Slideshow juga menampilkan video disamping gambar.
1. Klik kiri bagian slideshow
2. Klik gigi beroda pada box abu-abu
3. Pada bagian pengaturan slider
a.
pilih gigi beroda untuk mengedit gambar
i. Untuk mengubah tulisan pada slide, ubah bagian text > judul
ii. Untuk mengubah gambar, masuk bagian latar belakang > pilih latar
yang cocok
b.
pilih tambah slide baru untuk menambah slide
i. Untuk mengubah tulisan pada slide, ubah bagian text > judul
ii. Untuk mengubah gambar, masuk bagian latar belakang > pilih latar
yang cocok
iii Menambah/merubah bagian
1. Klik kiri pada halaman utama
2. Klik tanda tambah untuk menambah bagian
3. Klik bagin roda bergigi untuk merubah bagian
.
Pos
1. Pilih menu pos pada tampilan administrator
2. Untuk menambah pos baru, pilih tambah baru
Anda dapat menggunakan editor default atau pembangun visual (Divi builder).
Pengunaan pembangun visual dapat merujuk pada bagian merubah halaman. Editor default
menawarkan tampilan yang lebih mudah dan sederhana.
i. Menambah Fetured Images
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Featured Images sangat disarankan untuk disertakan. Featured Images
dapat disertakan dengan memilih bagian featured images pada sidebar.
ii. Menambah Kategori
Centang kategori sesuai kategori pos yang diinginkan. Kategori dapat
ditambahkan dengan memilih bagian kategori pada sidebar.
iii. Menambah Isi
Isi dari berita dapat terdiri dari gambar, video, text, dan widget. Menambah
text dapat dilakukan dengan langsung menulis pada text area. Untuk
menambah gambar, video, atau widget, dapat dilakukan dengan memilih tanda
(+).
iv. Menerbitkan
Setelah selesai menambah pos, pilih menerbitkan pada pojok kanan atas
untuk memnerbitkan pos.
.3. Untuk menyunting, arahkan cursor pada judul, dan pilih sunting
Bagian menyunting digunakan untuk melakukan perubahan pada pos. Cara
untuk menyunting kurang lebih sama dengan cara membuat pos baru.
Informasi Tambahan
Petunjuk penggunaan lebih lanjut dapat dilihat pada referensi berikut :
- https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/.
https://codex.wordpress.org/id:Berkenalan_dengan_WordPress
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa:
- Masyarakat dan pemerintahan kelurahan kota bambu utara membutuhkan
website sebagai sarana komunikasi dan promosi. Hal ini dapat dilihat dari
besarnya minat
- masyarakat untuk ikut dalam pelatihan pengelolaan website kelurahan Kota
Bambu Utara.
-

Kegiatan pelatihan website kelurahan ini meningkatkan minat dan pengetahuan
masyarakat Kota Bambu Utara dalam hal teknologi informasi dan peran penting
informasi bagi pembangunan kelurahan Kota Bambu Utara.

Kegiatan pelatihan website kelurahan ini nantinya akan menghasilkan buku panduan
penggunaan website kelurahan (user manual) yang dapat digunakan sebagai refesensi
dalam pengelolaan website kelurahan Kota Bambu Utara.
Saran:
- Perlu sosialisasi kepada perangkat kelurahan dan masyarakat, agar website yang telah
dibangun dapat digunakan dengan baik
- Perlu dibentuk bagian tersendiri yang bertugas untuk mengelola website, sehingga
informasi yang disampaikan selalu dapat diperbahrui.
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PENERAPAN APLIKASI SIMILARITY CHECKER DALAM
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ABSTRAK
Literasi Digital bukanlah hanya sekedar berupa E-book saja, tetapi tentang bagaimana manusia
menggunakan, menemukan dan evaluasi informasi digital dari berbagai sumber dengan bertanggung jawab
terhadap sekitarnya. Saat ini proses pembelajaran siswa dilakukan secara daring. Banyaknya berbagai sumber
literasi digital di dunia maya, menyebabkan siswa dapat mengakses berbagai sumber dengan mudah.
Penggunaan teknologi informasi seperti pengolah kata (word processing) seperti word, open office
memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas. Pengumpulan tugas juga dilakukan dengan mudah dilakukan
melalui media e-learning atau email. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dapat
mempermudah proses pembelajaran. Salah satu fasilitas teknologi informasi yang sudah umum dilakukan
adalah copy paste yang dapat mempermudah proses salin tempel dilakukan diaplikasi pengolah kata. Selain
proses salin tempel, tukar menukar tugas melalui email yang dapat dilakukan dengan cepat, siswa sering lupa
mencantumkan sumber referensi terhadap tugas yang mereka buat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya
plagiat. Aplikasi similarity checker ini diimplementasikan sebagai salah satu pemanfaatan teknologi
informasi untuk meningkatkan ketrampilan siswa dalam pembelajaran. Siswa memiliki pengetahuan lain
dalam penerapan teknologi sehingga siswa tidak hanya menggunakan aplikasi yang sudah umum seperti
aplikasi pengetikan saja. Siswa dapat memeriksakan terlebih dahulu tugas yang mereka buat sebelum mereka
mengumpulkannya untuk membandingkan tugasnya dengan temannya sehingga terhindar dari plagiat.
Penjelasan mengenai penggunaan pemeriksaan plagiat ini diberikan kepada salah satu SMA kelas 12 yaitu
SMA Tarakanita 2 dalam bentuk webinar.
Kata Kunci: Literasi Digital, Pembelajaran, Plagiat, Similarity Checker, Tarakanita 2
ABSTRACT
Digital Literacy is not just an E-book, but about how humans use, find and evaluate digital information from
various sources responsibly for their surroundings. Currently the student learning process is carried out
online. There are many sources of digital literacy in cyberspace, allowing students to easily access various
sources. The use of information technology such as word processing (word processing) such as word, open
office makes it easier for students to do assignments. Assignment is also done easily via e-learning media or
email. The rapid development of information technology can facilitate the learning process. One of the
information technology facilities that is commonly used is copy and paste, which can simplify the copy-paste
process in word processing applications. In addition to the copy-and-paste process, swapping assignments
via email that can be done quickly, students often forget to include reference sources for the assignments they
create. This can lead to plagiarism. This similarity checker application is implemented as one of the uses of
information technology to improve student skills in learning. Students have other knowledge in the
application of technology so that students do not only use common applications such as typing applications.
Students can check the assignments they have made before they collect them to compare their assignments
with their friends so that they avoid plagiarism. An explanation on the use of this plagiarism examination
was given to one of the high school grade XII, namely Tarakanita 2 High School in the form of a webinar.
Keywords: Digital Literacy, Learning, Plagiarism and Similarity Checker, Tarakanita 2
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1. PENDAHULUAN
Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital,
alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan,
membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan
patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan seharihari (Kemendikbud, 2017). Jadi sebenarnya Literasi Digital itu bukan hanya sekedar
berbicara mengenai Ebook saja, tetapi tentang bagaimana manusia menggunakan,
menemukan dan evaluasi informasi digital dari berbagai sumber dengan bertanggung jawab
terhadap sekitarnya. Penggunaan kata-kata literasi digital lebih kepada bagaimana manusia
bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber informasi digital yang tersedia di dunia
maya.
Saat ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Bentuk pembelajaran lebih banyak
dilakukan melalui media online. Kegiatan yang secara umum dilakukan dalam proses
pembelajaraan saat ini adalah membuat tugas. Dimana dalam membuat tugas tersebut
proses yang umum dilakukan adalah mencari referensi atau sumber yang biasa dicari
melalui sumber informasi digital seperti melalu Google atau aplikasi pencari lainnya.
Selain melalui mesin pencari, pemerintah juga sudah menyediakan berbagai sumber dalam
bentuk buku digital yang dapat diakses oleh siswa dan guru seperti pada
tautanmhttps://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/,
https://bse.kemdikbud.go.id/,
https://bsd.pendidikan.id/. Selain itu banyak pula aplikasi bimbingan online yang
menyediakan berbagai sumber baik berupa buku digital, video, power point dan lainnya
seperti pada tautan https://www.zenius.net/, https://ruangguru.com/, https://brainly.co.id/.
Permasalah Mitra
Banyak dan beragamnya sumber informasi yang dapat digunakan, dapat membuat siswa
dan guru dengan mudah mengakses dan menggunakannya. Sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa siswa atau guru mendapatkan sumber yang sama dengan kata-kata
yang sama pula. Pada saat membuat tugas terkadang siswa lupa mencantumkan referensi
atau dapat juga tukar menukar jawaban dengan teman-temannya secara berkelompok.
Tanpa memeriksakannya kembali, siswa dapat saja langsung mengumpulkan tugas
tersebut. Hasil observasi dengan salah satu guru di SMA Tarakanita 2 bentuk tugas antar
satu siswa dapat saja sama hasilnya dengan siswa lain. Tugas yang sama ini dapat saja
disebut dengan plagiat.
Berbagai upaya dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi digital. Dalam
karyanya Helaludin melakukan upaya peningkatan literasi teknologi dengan
mengembangkan inovasi pendidikan diperguruan tinggi dengan membuat aplikasi untuk
dapat melakukan blended learning, menyediakan perpusatakan digital (Helaludin, 2019).
Sedangkan Rila Setyaningsih, dkk mengatakan bahwa penggunaan e-learning dapat
meningkatkan kemampuan literasi digital dalam proses pembelajaran (Setyaningsih. dkk,
2019). Tentunya berbagai referensi ini melihat bahwa berbagai macam bentuk teknologi
yang dapat dikembangkan secara khusus untuk mempermudah proses pembelajaran dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi digital.
Namun berbagai kemudahan ini harus dibarengi dengan kemampuan siswa dan guru
dalam mempertanggung jawabkan setiap hasil atau proses yang dilakukan. Berbagai
kemudahan tukar menukar hasil jawaban dalam bentuk file, layanan pencarian sumber yang
dapat dilakukan dengan mudah dan gratis dapat membuat siswa lupa atau secara tidak
sengaja melakukan proses plagiat. Plagiat itu sendiri merupakan proses penjiplakan atau
pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya
seolah karangan dan pendapat sendiri (KBBI). Dimana kegiatan ini dapat terjadi baik secara
sengaja ataupun tidak sengaja.
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Solusi Mitra
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiat seperti
mencantumkan sumber referensi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memeriksa terlebih
dahulu hasil pekerjaan sendiri dengan yang sudah ada. Bisa menggunakan aplikasi
pemeriksaan kemiripan dokumen. Tugas siswa yang sudah dibuat juga sebaiknya diperiksa
dahulu dengan tugas yang sudah dibuat oleh temannya sehingga yakin tidak terjadi plagiat.
Saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk memeriksa plagiat. Mulai
dari aplikasi yang berbayar atau yang gratis dapat digunakan untuk melakukan proses
pemeriksaan plagiat. Namun aplikasi tersebut biasa digunakan untuk memeriksa plagiat
dengan dokumen yang ada di dunia maya. Pada penelitian sebelumnya, penulis telah
mencoba mengimplementasikan hasil penelitiannya dalam sebuah aplikasi yang berguna
bagi pembelajaran disekolah. Penulis membangun sebuah aplikasi pemeriksa tipografi
untuk digunakan pada naskah soal. Aplikasi ini dibangun secara khusus agar guru dapat
mengunggah sebuah dokumen secara utuh ke dalam sistem yang kemudian memperoleh
hasil dokumen yang sudah diberi tanda mana kata-kata yang masih salah eja (Mawardi.
Dkk, 2019). Aplikasi yang dikembangkan secara khusus yang sesuai dengan kebutuhan
sekolah dapat lebih memudahkan proses pembelajaran.
Oleh karena itu perlu diterapkan hasil penelitian teknologi informasi agar dapat
berguna bagi para siswa. Seperti Hengki W. menerapkan hasil penelitian plagiat dalam
bentuk Anti-Plagiarism Software dan Reference Management Tools Sebagai Terobosan
Inovasi Pendidikan dalam Publikasi Karya Ilmiah (Hengki, 2018). Hasil penelitian tersebut
diterapkan kepada aplikasi yang langsung berguna bagi masyarakat. Pada pengabdian ini
digunakan sebuah aplikasi similarity checker yang merupakan penerapan dari hasil
penelitian yang sudah dilakukan Bersama Berlin Ong mengenai penggunaan metode Latent
Semantic Analysis untuk memeriksa plagiat (Karo, 2020).
Aplikasi similarity checker dapat digunakan oleh siswa untuk membandingkan hasil
jawaban tugas mereka dalam bentuk teks dengan tugas teman lainnya. Selain itu guru juga
dapat menggunakan aplikasi ini untuk membandingkan hasil jawaban siswa yang
dikumpul. Diharapkan penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan kemampuan
pembelajaran dengan lebih bertanggung jawab terhadap setiap karya yang dibuat oleh
siswa. Solusi yang diberikan kepada mitra tersebut dilakukan dengan memberikan
pemaparan melalui seminar yang saat ini dilakukan secara online dalam bentuk webinar.
Hasil dari aplikasi yang sudah dibangun disampaikan dalam bentuk webinar kepada siswa
dan guru SMA Tarakanita 2.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Pengabdian ini dilakukan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan keadanaan
proses pembelajaran yang sedang terjadi di masa pandemi ini. Proses pembelajaran yang
dilakukan saat mayoritas dilakukan secara daring. Dimana dari proses pembelajaran dengan
metode ini menghasilkan berbagai macam fenomena atau keadaan yang tidak dapat
dipungkiri. Saat ini siswa dan guru dihadapkan kepada berbagai bentuk literasi digital.
Pemanfaatan dari berbagai literasi digital tersebut memberikan dampak yang cukup terlihat
dalam hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa seperti pada saat mengumpulkan laporan
atau tugas.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Whitney (Whitney, 1960) bahwa analisis
deskriptif berusaha memberikan deskripsi mengenai keadaan yang terjadi pada saat ini.
Sehingga dengan metode ini penulis menyampaikan beberapa fenomena yang terjadi dan
kemudian memberikan beberapa solusi untuk dapat digunakan dalam proses meningkatkan
kemampuan pembelajaran.
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Setiap siswa dan guru dituntut untuk dapat cepat memanfaatkan sumber literasi digital
dan memiliki kemampuan teknologi informasi dalam menggunakan literasi digital. Proses
kemampuan dalam penggunaan literasi digital juga perlu diiringi dengan kemampuan diri
untuk menjaga integritas. Banyaknya sumber dalam dunia maya yang dapat diakses dengan
mudah, menyebabkan berbagai bentuk plagirisme dapat terjadi. Oleh karena itu pada
pengabdian ini perlu dideskripsikan mengenai apa itu literasi digital, plagiarism dan cara
menghindari terjadinya plagiarism.
Selain melakukan analisis dengan metode deskriptif, pada pengabdian ini juga
dihasilkan sebuah aplikasi sebagai salah satu referensi dalam menghindari plagiarism yaitu
dengan menghitung terlebih dahulu tingkat kemiripan dokumen yang dibuat oleh siswa
sebelum dikumpulkan. Pembuatan aplikasi didasarkan pada penelitian yang sudah pernah
dilakukan sebelumnya dan perancangan aplikasi didasarkan pada metode Sistem yang
dibuat menggunakan metode System Development life Cycle (SDLC) Waterfall Model
yang merupakan pola mengembangkan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap.
Pada pembuatan aplikasi ini dilakukan 3 tahapan yaitu tahap analisis, tahap pembuatan dan
tahap implementasi.
Metode kedua dalam pelaksanaan ini adalah mensosialisasikan hasil analisis deskriptif
dan aplikasi yang dibuat dalam bentuk webinar. Masa pandemi yang terjadi saat ini tidak
memungkinkan sosialisasi dilakukan di sekolah oleh karena itu sosialisasi dilakukan dalam
bentuk webinar. Metode mensosialisasikan beragam literasi digital dan berbagai aplikasi
yang dapat digunakan untuk menghindari plagiat dilakukan untuk membantu siswa dan
guru untuk memperoleh pengetahuan mengenai cara-cara menghindari plagiat.

Prinsip Dasar Literasi Digital
Menurut UNESCO konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi
kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi.
Misalnya, dalam Literasi TIK (ICT Literacy) yang merujuk pada kemampuan teknis yang
memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan
perkembangan budaya serta pelayanan publik berbasis digital. (UNESCO, 2018)
Literasi TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang. Pertama, Literasi Teknologi
(Technological Literacy) sebelumnya dikenal dengan sebutan Computer Literacy merujuk
pada pemahaman tentang teknologi digital termasuk di dalamnya pengguna dan
kemampuan teknis. Kedua, menggunakan Literasi Informasi (Information Literacy).
Literasi ini memfokuskan pada satu aspek pengetahuan, seperti kemampuan untuk
memetakan, mengidentifikasi, mengolah, dan menggunakan informasi digital secara
optimal.
Konsep literasi digital, sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO
pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi,
seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh
karena itu, literasi digital merupakan kecakapan (life skills) yang tidak hanya melibatkan
kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga
kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir
kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.
Prinsip dasar pengembangan literasi digital, antara lain, sebagai berikut:
(Kemendikbud, 2017)
a. Pemahaman
Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi
kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan ekspilisit dari media.
b. Saling Ketergantungan
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Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai
bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi,
metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan
untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang
ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak
hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain.
c. Faktor Sosial
Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi
informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan
informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu
berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri,
tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi
informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.
d. Kurasi
Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media
sosial melalui metode “save to read later” merupakan salah satu jenis literasi yang
dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan
menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi
tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk
menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai.
Kerangka Literasi Digital Indonesia
Digital literasi lebih cenderung pada hal hal yang terkait dengan keterampilan
teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan
lingkungan digital. (Lankshear & Knobel, 2008). Adapun kerangka yang ditawarkan
adalah sebagai berikut: Kerangka terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu 1). Proteksi
(safeguard), 2). hak-hak (rights), dan 3). Pemberdayaan (empowerment). (Kominfo,
2018)
a. Proteksi (safeguard): pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya
kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan
kenyamanan siapapun pengguna Internet. Beberapa diantaranya adalah:
perlindungan data pribadi (personal data protection), keamanan daring (online
safety & security) serta privasi individu (individual privacy), dengan layanan
teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Sejumlah tantangan
di ranah maya yang termasuk resiko pesonal (personal risks) masuk pula dalam
dalam bagian ini, diantaranya terkait isu cyberbully, cyber stalking, cyber
harassment dan cyber fraud.
b. Hak-hak (rights): ada sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan
dihormati oleh para pengguna Internet, sebagaimana digambarkan pada bagian
ini. Hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi (freedom
of expression) serta hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights)
semisal hak cipta dan hak pakai semisal model lisensi Creative Commons (CC).
Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat (assembly &
association), termasuk di ranah maya, adalah keniscayaan ketika bicara tentang
aktivisme sosial (social activism), contohnya untuk melakukan kritik sosial
melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya multimedia (meme,
kartun, video, dll) hingga mendorong perubahan dengan petisi online.
c. Pemberdayaan (empowerment): Internet tentu saja dapat membantu
penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan
bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Untuk itulah pada
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bagian ini, lantas masuklah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan
tersendiri semisal jurnalisme warga (citizen journalism) yang berkualitas,
kewirausahaan (entrepreneurship) terkait dengan pemanfaatan TIK dan/atau
produk digital semisal yang dilakukan oleh para teknoprener, pelaku start-up
digital dan pemilik UMKM. Pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika
informasi (information ethics) yang menyoroti tantangan hoax, disinformasi dan
ujaran kebencian serta upaya menghadapinya dengan pilah-pilih informasi, wise
while online, think before posting.
Dari kerangka ini diharapkan terdapat sejumlah inisiatif swadaya dari berbagai pihak
untuk melakukan pemetaan, penyediaan, ataupun pengkolaborasian konten/materi (buku,
booklet, modul pelatihan, website, dan sebagainya) maupun kegiatan (seminar, workshop,
bimbingan teknis, dan sebagainya).
Ragam Literasi Digital Untuk Pembelajaran
Media digital yang bertebaran pada internet maupun aplikasi smartphone sebenarnya
cukup banyak dan bisa membantu para siswa untuk mendapatkan informasi yang baik asal
penggunaannya juga bijaksana. Berikut adalah berbagai media digital yang bisa dipakai
murid sekolah:
a. Google: Google dikenal luas karena layanan pencarian webnya, yang mana
merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007,
Google merupakan mesin pencari di web yang paling sering digunakan dengan
pangsa pasar sebanyak 53,6%, kemudian Yahoo! (19,9%) dan Live Search (12,9%).
(NetRatings, 2007)
b. Brainly: adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web
belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab
pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya.
(Winarso, 2018)
c. PhotoMath: adalah aplikasi seluler yang dideskripsikan sebagai "kalkulator
kamera", yang menggunakan kamera ponsel untuk mengenali persamaan matematika
dan menampilkan solusi langkah demi langkah di layar. Ini tersedia secara gratis di
Google Android dan iOS. (Dillet, 2014)
d. Wolfram Alpha: adalah mesin penjawab yang dikembangkan oleh Wolfram
Research. Merupakan layanan daring yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan secara faktual dengan menghitung jawaban secara terstruktur.
(Johnson, 2009)
Sebenarnya masih banyak lagi media digital lainnya yang dapat dipakai, namun yang
terpenting dari maksud literasi digital ini adalah tentang bagaimana siswa menggunakan,
menemukan dan evaluasi informasi digital dari berbagai sumber dengan bertanggung jawab
terhadap sekitarnya.
Plagiat
Penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan
menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri – (Wikipedia, KBBI). Plagiat dapat
terjadi karena seringnya siswa mengerjakan tugas dengan cara copy dan paste, artinya
menyalin melalui penggunaan aplikasi pengetikan. Selain mudahnya melakukan
penyalinan isi dokumen, proses plagiat dapat terjadi apabila tidak diberikannya sumber
terhadap teks yang telah dikutip.
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Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa
plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba
memperoleh keredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau
seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa
menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Hengki, 2018). Aplikasi-aplikasi anti
plagiat telah dibuat oleh perusahaan seperti Turnitin, Unicheck, Copyscape dan sebagainya.
https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
https://plagiarismdetector.net/,
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker,
http://plagiarisma.net/,
https://www.turnitin.com/ dan lainya.
Pada gambar 1 dapat dilihat contoh hasil pemeriksaan kemiripan dokumen
menggunakan salah satu aplikasi Turnitin yang merupakan aplikasi pemeriksaan plagiat
berbayar. Pada gambar 1 dapat dilihat dokumen ditemukan nilai kemiripan sebesar 58%.
Pada gambar 1 juga dapat dilihat daftar prosentase kemiripan setiap kalimat dengan
dokumen lainnya. Aplikasi ini cukup baik digunakan namun perlu menyediakan dana yang
cukup besar.

Gambar 1. Contoh pemeriksaan kemiripan dokumen dengan menggunakan Turnitin
Pada gambar 2 juga dapat dilihat bahwa aplikasi ini dapat memberi tanda terhadap
kalimat yang memiliki kemiripan. Contoh hasil dokumen yang diberi tanda yang memiliki
kemiripan dengan dokumen lain menggunakan aplikasi Turnitin dapat dilihat sumber dan
isinya.

Gambar 2. Contoh hasil kemiripan dokumen dengan dokumen lain menggunakan Turnitin
Menghindari plagiat sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pada
saat membuat tugas kita perlu membaca terlebih dahulu berbagai sumber yang mendukung
tugas tersebut. Setelah dibaca maka tahapan selanjutnya adalah menulis ulang, bukan hanya
copy paste dari sumber tersebut. Salah satu cara yang paling penting dilakukan selanjutnya
588

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

adalah selalu menyertakan sumber atau referensi. Penulisan sumber atau referensi juga
dapat dilihat atau dibantu dengan berbagai aplikasi sitasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian dilakukan dalam dua bentuk yaitu menghasilkan aplikasi plagiat dan
mensosialisasikan beragam bentuk cara menghindari plagiat untuk meningkatkan
kemampuan literasi digital yang baik. Aplikasi yang dihasilkan merupakan pengembangan
dari penelitian yang telah dilakukan bersama salah satu mahasiswa FTI yang menjadi
bagian tugas akhir mahasiswa bernama Berlin Ong Karo Karo dengan judul “Perancangan
Aplikasi Pendeteksi Kemiripan Teks Dengan Menggunakan Metode Latent Semantic
Analysis”. Aplikasi pada pengabdian ini dibuat sebagai pengembangan penelitian agar
dapat digunakan oleh siswa dan guru.
Pada pengabdian ini telah dihasilkan aplikasi pemeriksaan similarity yang dapat
digunakan oleh siswa untuk membandingkan tugasnya dengan tugas teman-temannya.
Pada gambar 3 dapat dilihat tampilan antar muka perbandingan antara satu dokumen
dengan dokumen lain. Dapat terlihat isi teks dokumen yang berisi tugas mengenai “Litosfer
Bumi”. Kedua dokumen tersebut akan dibandingkan terlebih dahulu sebelum dikirim oleh
siswa.

Gambar 3 Tampilan antar muka perbandingan dua dokumen

Pada gambar 4 dapat merupakan tampilan antar muka yang berisi kemiripan antara dua
dokumen. Dengan adanya hasil perhitungan kemiripan dokumen ini dapat memudahkan
siswa untuk membandingkan kemiripan dokumen antar temannya. Aplikasi ini juga dapat
digunakan oleh guru untuk melakukan proses pemeriksaan sehingga membantu untuk
mempercepat proses pemeriksaan tugas.
Aplikasi ini sudah dapat melakukan perbandingan antar dua dokumen atau banyak
dokumen. Namun aplikasi ini dibuat dalam bentuk stand alone application sehingga belum
terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan tugas lainnya. Rancangan aplikasi ini masih
dibuat terpisah dari aplikasi e-learninga atau media pengumpulan tugas lainnya.
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Hasil dari kegiatan pengabdian ini disosialisasikan dalam kegiatan webinar kepada
SMA Tarakanita 2 dengan topik “Berbagai Macam Bentuk Literasi Digital untuk
Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran”. Webinar ini diadakan untuk memberikan
informasi kepada siswa dan guru bebagai macam bentuk literasi digital yang dapat
digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu pada webinGambar 4 Hasil kemiripan
antar dua dokumenar ini dipaparkan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghindari
terjadinya plagiat. Pada webinar ini dijelaskan bagaimana penggunaan aplikasi dalam
bentuk video penggunaan aplikasi.

Gambar 5. Poster kegiatan webinar SMA Tarakanita 2
Poster acara ini dapat dilihat pada gambar 5. Sedangkan susunan acara dapat dilihat
pada tabel 2. Kegiatan diadakan pada tanggal 12 dan 15 Juni 2020. Kegiatan ini diberikan
untuk kelas XII IPA dan IPS. Kegiatan ini dipresentasikan oleh dua narasumber yaitu
penulis sendiri. Topik webinar disampaikan dalam 2 sesi yang diberikan dalam durasi 1
jam 30 menit. Topik pertama adalah berbagai macam bentuk literasi digital dan bagaimana
penggunaan berbagai media digital yang bertanggung jawab. Sedangkan topik kedua
adalah berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk menghindari plagiat seperti similarity
checker dan fasilitas online lainnya yang dapat mendukung penulisan referensi.
Tabel 2. Susunan acara webinar
No Hari/Waktu
Peserta
1
12 Juni 2020
IPS
• 9.30-10.30: Berbagai sumber Literasi
Digital
• 10.30-11.00:
Aplikasi
untuk
menghindari plagiat
2
15 Juni 2020
IPA
• 12.30-13.00:
Aplikasi
untuk
menghindari plagiat
• 13.00-14.00: Berbagai sumber Literasi
Digital

Pembicara
•
•
•
•

Darius
Andana
Viny
Christanti
Viny
Christanti
Darius
Andana

Pada gambar 6 dapat dilihat paparan mengenai hak cipta dimana dalam literasi digital
salah satu hal yang penting adalah menghargai dan menghormati adanya hak-hak yang
dilindungi oleh negara mengenai sumber literasi digital baik itu dalam bentuk kekayaan
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intelektural atau kebebasan berekspresi. Sehingga adanya perlindungan ini memberikan
informasi kepada siswa bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apapun yang
dibagikan dalam dunia maya dan tugas yang dibuat secara digital.

Gambar 6. Paparan mengenai hak cipta dan pemberian kuis kepada siswa
Pada saat webinar juga diberikan kuis sederhana untuk memberikan gambaran
mengenai keseluruhan materi agar siswa dapat mengingat dan memahaminya. Gambar 7
merupakan dokumentasi keseluruhan acara yang dilakukan mulai dari tanggal 12 dan 15
Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa dan guru SMA Tarakanita 2.

Gambar 7. Dokumentasi kegiatan webinar
Kegiatan ini cukup menarik diadakan, berdasarkan tanggapan dari guru-guru yang
diberikan secara lisan pada saat acara mereka merasa mendapatkan informasi berguna.
Adanya aplikasi-aplikasi yang dipaparkan pada saat webinar ternyata dapat berguna untuk
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Aplikasi similarity checker dapat membantu
siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab dimana mereka dapat selalu melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan tugas. Aplikasi-aplikasi yang dapat
membantu menghindari plagiat juga dirasa sangat berguna bagi guru-guru sehingga dapat
dipakai untuk melakukan proses pemeriksaan dengan mudah.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk mengimplementasikan
hasil penelitian kepada masyarakat. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah:
1. Pemanfaatan literasi digital perlu dibarengi atau diikuti dengan adanya integritas
yang baik sehingga menghasilkan sebuah hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
2. Penggunaan aplikasi pemeriksaan kemiripan dokumen atau plagiarisme checking
dapat meningkatkan kemampuan belajar. Dimana siswa menjadi lebih berhati-hati
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sebelum mengumpulkan tugas dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar
terhindar dari plagirisme.
3. Penggunaan teknologi informasi perlu dikembangkan secara khsusus sesuai
kepentingan sekolah walaupun saat ini sudah tersedia berbagai aplikasi yang dapat
mendukung proses pembelajaran secara daring
4. Solusi dari mitra sudah diberikan dalam bentuk webinar yang memparkan berbagai
jenis literasi digital dan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghindari
terjadinya plagiat

Saran kepada mitra adalah memberikan pelatihan yang lebih khusus mengenai
cara penggunaan aplikasi tersebut. Selain memberikan dalam bentuk webinar untuk kelas
12, maka proses pelatihan dapat diberikan kepada siswa dan guru-guru tingkat lainnya.
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ABSTRAK

Teknologi informasi dan ilmu pengetahuan saat ini berdampak pada sistem Pendidikan nasional. Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu tuntutan kompetensi guru saat ini, di Indonesia masih
banyak guru yang tidak memiliki pengetahuan dalam menggunakan TIK untuk kegiatan proses pembelajaran,
maka perlu dilaksanakan pelatihan penggunaan TIK kepada guru untuk menerapkan dalam kegiatan belajar
mengajar dan pengembangan kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mitra dari Fakultas Teknik
Unika Atma Jaya salah satunya adalah MTs Nurul Huda Sampora maka Tim pengabdian masyarakat
memutuskan untuk memberikan pelatihan penggunaan TIK. Pengembangan kurikulum fokus pada
pengenalan komputer dan aplikasi Microsoft Office. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan
kognitif maupun praktikal Guru maupun Siswa/i di MTs Nurul Huda dalam menggunakan perangkat
komputer dan membuat modul pembelajaran TIK untuk digunakann di MTs Nurul Huda.
Kata Kunci: Curriculum, Information and Communication Technology, ICT Curriculum
ABSTRACT
Current trends in information technology and science have an impact on the national education system.
Information and Communication Technology (ICT) is one of the demands of teacher competence at this time;
in Indonesia, there are still many teachers who do not know using ICT for learning process activities, so it is
necessary to carry out training in the use of ICT for teachers to apply in teaching and learning activities and
curriculum development. Information and communication technology. One of the Faculty of Engineering
partners, Atma Jaya University, is MTs Nurul Huda Sampora, so the community service team decided to
provide training in using ICT. Curriculum development focuses on introducing computers and Microsoft
Office applications. The purpose of this activity is to improve the cognitive and practical abilities of teachers
and students at MTs Nurul Huda in using computer devices and making ICT learning modules for use at MTs
Nurul Huda.
Keywords: Curriculum, Information and communication technology, ICT Curiculum

1.

PENDAHULUAN
Teknologi informasi membawa dampak positif pada pendidikan (Halili, 2019;
Selamat, 2017) dengan penerapan teknologi informasi penerimaan informasi menjadi lebih
praktis dan sumber pembelajaran tersedia lebih banyak secara digital. Dengan penerapan
teknologi informasi proses pembelajaran dimulai dengan mengunggah terlebih dahulu
materi yang akan diajarkan dengan demikian materi tersebut mendukung murid untuk
belajar dengan lebih efektif serta efisien tanpa membuang sumber daya yang terlalu besar
dalam hal uang ataupun salinan untuk buku serta kertas. Bagi guru sendiri memberikan
kemudahan dalam penyampaian materi dengan waktu yang jauh lebih cepat(Anealka Aziz,
2018).
MTs Nurul Huda Sampora yang terletak di jalan Desa Sampora, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang, Cisauk, Jawa Barat, Indonesia merupakan salah satu sekolah yang
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memiliki keterbatasan sarana dan fasilitas teknologi informasi. MTs Nurul Huda Sampora
belum menerapkan ujian nasional berbasis komputer di sekolah tersebut, tetapi
menggunakan sarana prasarana eksternal karena tidak memiliki lab komputer.
Fakultas Teknik Unika Atma Jaya kerja sama dengan MTs Nurul Huda untuk
membantu pengembangan Kurikulum TIK. Pengenalan TIK merupakan Langkah awal
untuk pendampingan kurikulum TIK. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu
mendampingi siswa dan juga mendampingi guru dalam pengembangan modul
pembelajaran. Kegiatan akan direncanakan bertahap, dan berkelanjutan.
Kegiatan pengabdian oleh Fakultas Teknik Unika Atma Jaya memiliki tujuan utama
agar peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi serta dapat langsung praktek
salah satu aplikasi Microsoft Office, yang di mana merupakan pembelajaran dasar untuk
seni mengolah pengolah kata. Para guru akan mendapat tambahan pengetahuan terkait
perkembangan teknologi dan Microsoft Office. Para siswa akan mendapat kesempatan
menerapkan secara langsung pengetahuan terkait penggunaan komputer dan Microsoft
Office.
2.

METODE
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah agar dapat terlaksananya program
pendampingan serta pengembangan kurikulum TIK bagi Guru di MTs Nurul Huda. Berikut
merupakan tahapan pelaksanaan program pendampingan serta pengembangan kurikulum
TIK bagi MTs Nurul Huda (Gambar 1):

Gambar 1 Alur Pelaksanaan Pengmas
Penyusunan Modul Pembelajaran
Guru MTs Nurul Huda dan Dosen Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya akan bersama-sama menyusun modul TIK berupa pembelajaran mengenai
penggunaan komputer dan Microsoft Office untuk siswa/i di MTs Nurul Huda.
Pendampingan Kegiatan Pembelajaran
Guru dari MTs Nurul Huda tetap berperan sebagai tenaga pengajar utama sedangkan,
Mahasiswa/i bersama Dosen Pembimbing dari Fakultas Teknik UNIKA Atma Jaya
berperan sebagai fasilitator yang akan memberikan pengajaran kepada Siswa/i dari MTs
Nurul Huda mengenai materi TIK baik secara teori, konsep maupun praktikal, sebagai
wujud pendampingan selama proses belajar berdasarkan modul yang telah disusun.
Kegiatan pelatihan yang diberikan adalah mulai dari penggunaan dasar komputer dari
pembukaan aplikasi, menjalankan aplikasi, penggunaan aplikasi, penggunaan internet,
bagaimana membuat penulisan di Microsoft Office yang baik dan benar, mengatur setting
Microsoft Office mulai dari layout, paragraph, dll.
Evaluasi Program
Pada tahap ini, akan dilakukan evaluasi antara Mahasiswa/i dengan Dosen
Pembimbing dari Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya serta para guru
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dari MTs Nurul Huda mengenai kekurangan yang terjadi selama kegiatan berlangsung.
Tahap evaluasi ini merupakan suatu tahap yang ditujukan untuk perbaikan dari kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya.
Pelaporan dan Publikasi
Membuat suatu laporan dari keseluruhan baik realisasi maupun evaluasi kegiatan
Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan di MTs Nurul Huda.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama proses pembelajaran pelatihan Microsoft Office MTS Nurul Huda Sampora
terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus hasil pembelajaran tersebut. Poin-poin
tersebut antara lain:
Pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan penggunaan komputer
Selama proses pembelajaran terjadi, tidak diantisipasi bahwa peserta didik masih
banyak yang belum bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer yang ada sama
sekali sehingga sebelum masuk ke dalam materi Microsoft Office, mahasiswa harus
memberikan pembelajaran awal mengenai cara memulai komputer hingga mengoperasikan
mouse serta keyboard yang benar bersamaan dengan bagian-bagian komputer terlebih
dahulu di mana hal tersebut bukan merupakan bagian dari materi pembelajaran. Proses
pemberitahuan dan pengenalan komputer secara umum membutuhkan waktu yang cukup
lama pula sehingga mengurangi waktu pembelajaran Microsoft Office dan menjadi lebih
cepat penyampaiannya (Gambar 2).

Gambar 2 Siswa-siswi MTs Nurul Huda praktek menggunakan Microsoft Office
Proses pembelajaran menjadi satu sesi pembelajaran
Proses pembelajaran yang direncanakan 2 (dua) sesi pembelajaran dijadikan satu sesi
pembelajaran dengan waktu 3 jam pembelajaran karena murid-murid yang ada mampu
menerima pembelajaran dengan relatif cepat.
Penyerapan informasi cukup cepat oleh murid
Berhubung penyampaian informasi yang didapatkan cukup banyak untuk
pembelajaran awal mengenai Microsoft Office dan komputer sendiri, para murid MTS
Nurul Huda Sampora mampu mengikuti dengan baik dan cukup cepat. Hal itu terbukti
dengan latihan-latihan yang diberikan selama pembelajaran dan pre-test serta post-test
sudah cukup baik mereka mengerjakan di mana rata-rata sudah mampu memahami dengan
baik (Gambar 2). Hal itu juga didukung bahwa beberapa murid juga sudah familiar dengan
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penggunaan komputer dan Microsoft Office dimana kendala untuk yang lain hanya pada
kurang terekspos dengan penggunaan komputer dan Microsoft Office dalam kehidupan
sehari-hari.

Gambar 3 Mahasiswa Unika Atma Jaya mendampingi siswa-siswa MTs Nurul Huda
Materi yang disampaikan terbatas
Berhubungan dengan modul materi yang telah diberikan, terbatasnya waktu
pengajaran yang diberikan. Selain itu, materi yang diberikan juga merupakan materi dasar
penggunaan Microsoft Office dimana aplikasi kompleks dari materi tersebut belum
tersampaikan kepada peserta didik maka kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang
berkelanjutan (Gambar 4).

Gambar 4 Dosen, Guru dan Mahasiswa yang terlibar Pengabdian Masyarakat
4.

KESIMPULAN
Sasaran kegiatan adalah guru dan siswa dalam rangka meningkatkan pengetahuan
mengenai teknologi informasi dan Microsoft Office. Kegiatan telah berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil proses pembelajaran dan kuesioner. Perlu dilaksanakan kegiatan lanjutan
untuk mampu memberikan materi dan informasi yang maksimal kepada murid. Bentuk
latihan lebih bervariasi lagi tidak hanya pilihan ganda untuk lebih memaksimalkan
kapabilitas peserta didik. Luaran dari kegiatan ini adalah Modul Pembelajaran Pengenalan
Teknologi dan Informasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di MTs Nurul
Huda.
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentunya mempengaruhi dalam berbagai bidang
kehidupan, salah satunya adalah dalam ekonomi. Hampir semua manusia sudah dibantu dengan adanya
teknologi. Salah satu teknologi yang terus berkembang dengan cepat yaitu internet. Internet sendiri membuka
cakrawala baru dalam kehidupan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Bukit Lintang,
Desa Laboi Jaya, Kecamatan Bangkinang, Provinsi Riau. Kendala yang dialami adalah masyarakat masih
belum optimal dalam memanfaatkan sosial media untuk mengembangkan bisnisnya. Metode pelaksanaan
pengabdian masyarakat ini adalah penyebearan kuisioner sebelum pelatihan dimulai, penyampaian materi,
tanya jawab, penyebaran kuisioner setelah pelatihan, evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil kuisioner,
menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami materi yang telah disampaikan dan peserta termotivasi
untuk berjualan secara online menggunakan sosial media.
Kata Kunci: Jualan, Online, Sosial Media
ABSTRACT
The development of increasingly sophisticated information technology affects various fields of life, one of
which is in the economy. Almost all humans have been assisted by technology. One technology that continues
to develop rapidly is the internet. The internet itself opens new horizons in life. This community service
activity was carried out in Bukit Lintang Hamlet, Laboi Jaya Village, Bangkinang District, Riau Province.
The obstacle that is experienced is that the community is still not optimally utilizing social media to develop
their business. The method of implementing this community service is distributing questionnaires before the
training begins, delivering material, question and answer, distributing questionnaires after training,
evaluating activities. Based on the results of the questionnaire, it shows that the training participants
understand the material that has been delivered and the participants are motivated to sell online using social
media.
Keywords: Selling, Online, Media Social

1.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentunya mempengaruhi
dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam ekonomi. Hampir semua
manusia sudah dibantu dengan adanya teknologi. Salah satu teknologi yang terus
berkembang dengan cepat yaitu internet. Internet sendiri membuka cakrawala baru dalam
kehidupan (Hidayah, Ayu, Utami, & Yunita, 2019).
Internet sendiri bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat, khususnya di Dusun
Bukit Lintang Desa Laboi Jaya. Hampir setiap saat masyarakat sudah menggunakan
internet, baik untuk berkomunikasi, live streaming maupun aktivitas lainnya. Sekarang ini
internet juga menjadi wadah baru untuk meningkatkan ekonomi dan bisnis (Farell,
Thamrin, & Novid, 2019). Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, mareka harus
melakukan berbagai cara untuk menarik para pembeli yaitu dengan cara memasarkan
produknya di internet (Riyanto & Noeris, 2018). Kendala yang dialami adalah masyarakat
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di Dusun Bukit Lintang, Desa Laboi Jaya adalah masih belum optimal dalam
memanfaatkan sosial media untuk mengembangkan bisnisnya (Samsiana et al., 2020).
Terlebih sebagian besar masyarakat telah menggunakan ponsel android.
Pelatihan pemanfaatan sosial media untuk jualan online merupakan salah satu pilihan yang
tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pelatihan ini masyarakat diberikan
cara bagaimana cara menjual produknya di sosial media, sehingga mampu menarik pembeli
(Farell et al., 2019).
Berdasarkan permasalahan di atas, maka kami tertarik untuk melakukan pengabdian
kepada masyarkat khususnya di Dusun Bukit Lintang Desa Laboi Jaya, guna membantu
masyarakat dalam memahami sosial media untuk pernjualan online. Sehingga masyarakat
dapat mengembangkan usahanya dengan lebih maksimal.

2. METODE PELAKSANAAN
2.1 Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran yang dipilih adalah
Dusun Bukit Lintang Desa Laboi Jaya,
Bangkinang-Riau. Sasaran para peserta pelatihan adalah ibu-ibu pemilik usaha kecil.
Diharapkan setelah telah mendapat pelatihan, peserta mampu memanfaatkan sosial media
untuk jualan online.
2.2 Metode Kegiatan
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:
1. Penyebaran Kuesioner Sebelum Pemberian Materi
Sebelum diberikan materi tentang penggunaan pelatihan penjualan online menggunakan
sosial media, peserta diberikan kuesioner.
2. Pemberian Materi
Pada pemberian materi ada dua langkah yaitu ceramah dan diskusi. Ceramah dan diskusi
digunakan untuk menjelaskan dan mendiskusikan terkait dengan pemanfatan sosial media
untuk jualan online.
3. Penyebaran Kuesioner Setelah Pemberian Materi
Setelah penyampaian materi serta diskusi, para peserta pelatihan diberikan kuesioner, guna
untuk mengetahui pemahaman para peserta sosialisasi.
4. Evaluasi Pelaksaan Kegiatan
Evaluasi dilakukan untuk memetakan hasil sosialisasi serta hasil kuesioner
2.3 Langkah Kegiatan
Beberapa langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program pengabdian
kepada masyarakat yaitu:
1. Mengajukan izin kepada Kepala Dusun Bukit Lintang Desa Laboi Jaya
2. Melakukan koordinasi dengan peserta pelatihan yaitu ibu-ibu pemilik usaha.
3. Memberikan undangan kepada peserta pelatihan
4. Melaksanakan sosialisasi
5. Membuat laporan hasil kegiatan
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “ Pelatihan
Penjualan Online Menggunakan Media Sosial Bagi Masyarakat di Dusun Bukit Lintang
Desa Laboi Jaya Bangkinang, Kabupaten Kampar” sudah dilaksanakan dengan lancar.
Kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana meningkatkan pemasaran produk masyarakat
Dusun Bukit Lintang melalui media sosial. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Sabtu, 19 September 2020, di rumah salah satu warga bernama Bu Warsi.
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3.1 Persiapan Kegiatan PKM
Pada tanggal 19 September 2020 dilakukan koordinasi dengan pihak pemilik
UKM di Dusun Bukit Lintang, Desa Laboi Jaya untuk memastikan kembali fasilitas yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti ruangan. Sebelum melakukan
koordinasi kepada pemilik UKM, tim PKM melakukan koordinasi kepada Kepala Dusun
Bukit Lintang, Desa Laboi Jaya. Salain fasilitas tim PKM juga meminta informasi kepada
peserta, bahwa setiap peserta memiliki smartphone. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan
semi Virtual dengan memanfaatkan aplikasi zoom meeting. Sehingga tim menyiapkan akun
untuk pelaksanaan pelatihan.
3.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM
Adapun tahapan pelatihan yaitu sebagai berikut:
a. Pembukaan
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2020. Kegiatan
ini dihadiri sekitar 6 orang di Dusun Bukit Lintang. Pembukaan pelatihan disampaikan oleh
Bapak Guntoro, S.T., M.Kom, sekaligus menyampaikan tujuan dari kegiatan pelatihan
tersebut.
b. Pembagian Kuisioner Pre-Test
Sebelum kegiatan penyampaian materi pelatihan dilaksanakan, peserta diberikan
kuisioner, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terkait dengan
pemanfaatan media sosial untuk jualan online. Berikut ini adalah rekapitulasi jawaban dari
para peserta pelatihan dengan jumlah responden, yang terlihat pada tabel 2.
c. Kegiatan Inti Pelatihan
Setelah acara pembukaan, selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Loneli
Costaner, M.Kom. Adapun materi yang disampaikan adalah pemanfatan media sosial untuk
penjualan online. Penyampain materi disampaikan secara virtual, dengan memanfaatkan
aplikasi zoom.
Tabel 4 Kuisioner PreTest
No Pertanyaan
1
2
3
4
5
6

Apakah anda sudah mengenal internet?
Apakah anda sudah mengenal media sosial?
Apakah anda memiliki akun media social seperti
facebook, path, twitter, instagram dan sering
menggunakannya?
Apakah anda sudah memanfaatkan media sosial
untuk promosi online ?
Apakah anda memerlukan pelatihan seperti
sekarang ini ?
Apakah masa covid-19 ini mempengaruhi
penjualan?

Hasil Kuisioner
SS
S
TS STS TT
80% 20% 0% 0% 0%
20% 80% 0% 0% 0%
40%

60% 0% 0%

0%

40%

60% 0% 0%

0%

100% 0%
20%

0% 0%

0%

80% 0% 0%

0%
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Gambar 17. PreTest Pelatihan Jualan Online Sosial Media
d. Penutup
Akhir dari kegiatan pelatihan ditutup dengan pengisian kuisioner oleh peserta
kegiatan. Kuisioner ini digunakan untuk mendapatkan respon peserta serta evaluasi dari
kegiatan yang telah dilakukan. Adapun pertanyaan serta rekapitulasi jawaban dari para
peserta pelatihan sangat setuju dengan pelatihan yang dilaksanakan serta menambah
pemahaman tentang internet sehat. Berikut rekapitulasi jawaban dari para peserta pelatihan
penjualan online menggunakan media sosial dengan jumlah 6 responden.
Tabel 5 Kuisioner Post Test
No Pertanyaan
1
2
3
4
5

Hasil Kuisioner
SS
S
TS STS TT
100% 0% 0% 0% 0%
100% 0% 0% 0% 0%

Pelatihan yang telah dilaksanakan bermanfaat ?
Apakah anda sudah mengenal media sosial?
Apakah anda tahu bahwa media sosial dapat
100% 0% 0% 0%
digunakan promosi online
Apakah anda memerlukan pelatihan seperti ini
80% 20% 0% 0%
selanjutnya ?
Apakah nantinya anda akan menggunakan media
100% 0% 0% 0%
sosial untuk promosi online ?

0%
0%
0%

602

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Gambar 18 PostTest Pelatihan Jualan Online Sosial Media
Pada gambar 3 dan 4 adalah bukti kegiatan pelatihan pemanfaatan sosial media untuk
jualan online. Peserta menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Gambar 19 Peserta Mengikuti Pelatihan

Gambar 20 Foto Bersama Peserta Pelatihan
Berdasarkan hasil kuesioner setelah pelatihan dilaksanakan, menunjukkan bahwa
sebanyak 6 peserta yang telah mengisi kuesioner pelatihan, rata-rata peserta memahami
serta antusias terhadap pengabdian yang telah dilaksanakan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka
dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan penyampaian materi oleh narasumber dilakukan secara daring, yaitu
memanfaatkan aplikasi zoom meeting
2. Peserta pelatihan sangat antusias dalam menyimak materi yang disampaikan oleh
narasumber.
3. Pelatihan ini menambah motivasi dan menumbuhakan ide bagi masyarkat, khususnya
pemilik usaha, untuk memasarkan produknya secara online.
4. Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan, peserta pelatihan memahami materi yang
disampaikan.
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ABSTRAK
Media sosial sudah menjadi bagian hidup setiap individu. Secara khusus, pengguna media sosial
(internet) terbesar berasal dari kalangan milenial atau dewasa muda. Namun penggunaan media sosial
seringkali tidak disertai perilaku sopan santun dan nilai kesusilaan. banyak kasus yang terjadi akibat
komentar negatif yang disampaikan. Salah satunya mengenai ujaran kebencian. Negara Indonesia
sudah memiliki aturan tentang ujaran kebencian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 45 UU ITE.
Oleh karena itu, pengabdian masyarakat kali ini mengambil tema tentang ujaran kebencian. Beberapa
contoh kasus ujaran kebencian seperti di dalam maupun di luar negeri seperti Kasus Facebook, kasus
Sulli (Korea), kasus Ahmad Dhani, kasus Kaesang, dan kasus Syahrini. Dari kasus yang dijadikan
contoh seluruhnya memberikan efek yang negatif. Objek pengabdian yaitu pengerja muda Eklesia
Ministry sebagai kelompok usia yang dominan menggunakan internet. Lokasi pengabdian terletak di
Depok,Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam yaitu melalui pendampingan kepada masyarakat
Pendampingan dilakukan melalui proses berdialog sebagai kegiatan pra penyuluhan, setelah itu
ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan dalam bentuk penyuluhan. Dalam pendampingan dilakukan
kegiatan simulasi untuk menguji peningkatan pemahaman masyarakat. Hasil yang dicapai yaitu pemahaman
pengerja muda Eklesia Ministry mengenai pengaturan ujaran kebencian menurut UU ITE melalui kegiatan
simulasi yang diberikan beserta tanya jawab.
Kata Kunci: ujaran kebencian, media sosial, undang-undang ITE
ABSTRACT
Social media has become a part of every individual's life. In particular, the largest social media (internet)
users come from millennials or young adults. However, the use of social media is often not accompanied by
polite behavior and moral values. many cases occurred as a result of negative comments submitted. One of
them is about hate speech. The State of Indonesia already has a law regulating hate speech, namely in article
27, article 28, article 29 and article 45 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning
Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Electronic
Information and Transactions Law). Therefore, this time, community service takes the theme of hate speech.
Some examples of cases of hate speech such as at home and abroad such as the Facebook case, the Sulli case
(Korea), the Ahmad Dhani case, the Kaesang case, and the Syahrini case. All of the cases that were used as
examples had a negative effect. The object of service is the young workers of Eklesia Ministry as the dominant
age group using the internet. The location of the service is located in Depok, West Java. The method used is
through mentoring to the community Mentoring is carried out through a dialogue process as a pre-extension
activity, after which it is followed up with training activities in the form of counseling. In mentoring,
simulation activities are carried out to test the increase in community understanding. The results achieved
were the understanding of young workers from the Eklesia Ministry regarding the regulation of hate speech
according to the ITE Law through simulation activities provided along with questions and answers.
Keywords: hate speech, social media, Electronic Information and Transactions Law
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PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman makin berkembang pula teknologi informasi,
dimana setiap orang dapat mengakses bahkan membagikan informasi dengan lebih
mudah dan cepat dengan menggunakan telepon pintar (smartphone). Hal ini pun
mendorong hadirnya media sosial (social media) yang dimana setiap orang dapat
berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu. Dalam media sosial
ini setiap orang dapat memberi kontribusi dan umpan balik (feedback) secara terbuka,
memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas
(Fitriani, 2017).
Berdasarkan laporan We Are Social pada tahun 2020 terdapat 175,4 juta
pengguna di internet di Indonesia yang meningkat 17% dari tahun 2019 yang dimana
pada tahun ini terdapat peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media social
(detiknet, 2020). Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII), usia terbanyak pengguna internet yaitu 15-19 tahun, 20-24
tahun dan 25-29 tahun (Tri, 2020).

(sumber: Laporan Survei APJII 2018)
Penggunaan media sosial yang kian meningkat ini memiliki dampak positif dan
negatif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Menurut Rosarita Niken Widiastuti,
dalam kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran angkatan ke 30 yang digelar Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), di Jakarta, tingginya angka penggunaan media sosial ini
membuat resiko penyebaran konten negatif serta pesan provokasi dan ujaran kebencian
yang dapat menimbulkan konflik juga amat besar (Kominfo, 2020).
Ujaran kebencian (hate speech) di dalam definisi hukum adalah perkataan,
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya
tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku
pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan
atau menerapkan ujaran kebencian (hate speech) ini disebut hate site. Situs ini
mayoritas menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut
pandang tertentu (Kamalludin, 2019). Penyebarluasan atau cara penyampaian gambar
atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dengan
berbagai macam cara pula, misalnya menyiarkan atau mempertunjukkan gambar atau
benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak (koran, tabloid, majalah),
ataupun media lainnya termasuk didalamnya adalah internet. Dengan demikian, jika
pengkhususan atau sifat dari penistaan ini
dihilangkan, yang tertinggal adalah
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perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Maka dapat dianggap bahwa
penghinaan berarti menyerang kehormatan atau nama baik orang dan hal ini sama
dengan pengertian penghinaan pada umumnya (Kamalludin, 2019).
Pengaturan mengenai ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia di
atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal
45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 52 ayat (4). Selain itu, penegakan hukum atas dugaan
terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 16
jo. Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU 40/2008”) yang mengatur mengenai
tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci
kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan
atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau
tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Sanksinya adalah pidana
penjara paling llama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta (Hukum
online, 2018).
Ujaran kebencian di media sosial juga dapat berdampak pada tindak
diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Salah satu
contohnya adalah seorang artis korea yang bunuh diri diduga akibat sering menerima
ujaran kebencian (Kompas.com,2019). Bahkan dari kematiannya ini, dilansir dari
AllKpop, terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diberi nama “Sulli Law”
atau Hukum Sulli, yang bertujuan untuk menegakkan aturan ketat terhadap komentar
jahat dari pengguna anonym (CNBC,2019). Menurut laporan pada 16 Oktober, sekitar
9 anggota Majelis Nasional Korea Selatan telah menyetujui untuk mengajukan
rancangan undang-undang yang mengatur pemberlakuan undang-undang baru untuk
melawan komentar jahat di media sosial (CNBC,2019). RUU baru ini bertujuan untuk
menegakkan aturan ketat terhadap komentar jahat khususnya pada akun anonim. RUU
ini akan melibatkan perwakilan dari berbagai asosiasi dan berbagai pihak, seperti
selebritas yang kerap menjadi sasaran komentar jahat dari K-Net (Tempo, 2019).
Kondisi yang terjadi mengenai dampak media sosial membuat tim kami
melakukan diskusi awal dengan pihak mitra, Eklesia Ministry. Dari hasil diskusi, kami
dapatkan data bahwa usia pengerja muda Eklesia Ministry dari 19 tahun – 25 tahun.
Jumlah pengerja muda Eklesia Ministry sebagai peserta pengabdian sebanyak 9 orang.
Dilihat dari rentang usia, pengerja muda Eklesia Ministry (pihak mitra) termasuk
kategori pengguna media sosial yang aktif. Tim pengabdi juga mengetahui bahwa
tingkat penggunaan media sosial oleh pengerja muda Eklesia Ministry cukup tinggi.
Keseharian mereka selalu melakukan akses dengan media sosial antara lain Instagram,
Facebook, Whatsapp, Youtube, dan sebagainya. Mereka juga aktif dalam memberikan
tanggapan atau komentar terhadap postingan di media sosial. Lebih lanjut tim pengabdi
mengetahui bahwa pengetahuan pihak mitra mengenai aturan tentang ujaran kebencian
tidak menyeluruh. Mereka hanya sekadar mengetahui bahwa berkomen negatif bisa
dituntut tanpa mengetahui komen yang seperti apa dan jenis komentar yang mana.
Pentingnya pengetahuan tentang ujaran kebencian terkait juga pihak mitra yang
merupakan komunitas rohani Kristen. Artinya dalam pengajaran iman Kristen
pentingnya pengetahuan hukum sebagai bentuk keselarasan menjadi pelaku Firman
Tuhan. Begitu juga tentang menanamkan perilaku toleransi antar komunitas (Suku
Agama dan Ras) dimana banyak sekali kasus-kasus tentang perilaku intoleran yang
terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, tim pengabdi mengadakan pendampingan
dengan topik pengaturan ujaran kebencian menurut UU ITE.
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METODE PELAKSANAAN PKM
Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat yakni pendampingan,
maka metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan
metode pendampingan. Implementasi riil dari pendampingan dilakukan melalui proses
berdialog dengan masyarakat sasaran melalui kegiatan pra penyuluhan, setelah itu
ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan dalam bentuk penyuluhan. Setelah dilakukan
sosialisasi maka diadakan pula pelatihan pengguna media sosial yang bijak dan pada
akhirnya dilaksanakan kegiatan simulasi untuk menguji peningkatan pemahaman
masyarakat. Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan tertib
administratif, sehingga setiap kegiatan sudah mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan
gereja Eklesia Ministry. Secara bertahap, pelaksanaan pengabdian masyarakat
dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :
1.
Tahap Persiapan
Dalam tahap persiapan pengabdi melakukan diskusi dengan pihak mitra.
Pengabdi melakukan dialog kepada pimpinan gereja dan pengerja muda.
Yang menjadi sasaran pendampingan adalah pengerja muda Eklesia
Ministry. Oleh karena itu pengabdi melakukan dialog yang lebih mendalam
kepada pengerja muda Eklesia Ministry. Melalui dialog tersebut pengabdi
mengetahui bahwa tingkat penggunaan media sosial oleh pengerja muda
Eklesia Ministry cukup tinggi. Keseharian mereka selalu melakukan akses
dengan media sosial antara lain Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube,
dan sebagainya. Mereka juga aktif dalam memberikan tanggapan atau
komentar terhadap postingan di media sosial. Usia pengerja muda Eklesia
Ministry dari 19 tahun – 25 tahun. Jumlah pengerja muda Eklesia Ministry
sebagai peserta pengabdian sebanyak 9 orang.
2. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan, pihak pengabdi melakukan pendampingan dalam
menyampaikan materi. Pihak pengabdi menjelaskan dalam awal
pendampingan mulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Pendampingan
dilakukan melalui presentasi secara virtual melalui aplikasi online. Pihak
pengabdi memberikan contoh-contoh kasus hukum mengenai ujaran
kebencian yang terjadi di masyarakat. Pada akhir sesi pendampingan, pihak
mitra dipersilahkan memberikan pertanyaan. Sebagai bentuk feedback atas
pendampingan, pihak pengabdi memberikan juga beberapa pertanyaan
kepada pihak mitra untuk mengetahui kedalaman pemahaman dari materi
yang telah disampaikan.
3. Tahap Pelaporan
Dalam tahap pelaporan, pihak pengabdi membuat laporan tertulis yang
menjelaskan tentang kemajuan pendampingan dan hasil akhir dari
pendampingan. Pihak pengabdi membuat publikasi hasil pendampingan
dalam bentuk call paper dan publikasi jurnal. Laporan hasil pendampingan
juga diunggah dalam media sosial Youtube .

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mengubah kehidupan
manusia. Kebutuhan hidup menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerja yang
efektif dan efisien. Awalnya, kecanggihan teknologi hanya bisa menyentuh kalangan
bonafide saja. Mereka yang mempunyai dana berlebih yang kebutuhan primer maupun
sekundernya sudah terpenuhi. Namun, berkat teknologi juga, semua kalangan sekarang
sudah mumpuni untuk menggenggam dunia dalam tangannya. Memanfaatkan dan
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kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan
untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan
misalnya pelayanan publik melalui situs (Sidik, 2013).
Kemudahan teknologi yang dibangun memudahkan penggunanya dalam
berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual.
Media sosial dalam hal ini meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia visual. Produksi
informasi dan berita saat ini bukan lagi eksklusif hanya dilakukan oleh penerbit berita
besar. Saat ini siapa pun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada
orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati
siapa saja melalui media digital.
Peran media sosial menjadi luas untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat.
Beberapa karakteristik dari medis sosial antara lain:
5.
Jangkauan (reach) yaitu daya jangkauan media sosial dari skala kecil hingga
khalayak global.
6.
Aksesibilitas (accessibility) yaitu kemudahan akses media sosial oleh publik
dengan biaya yang terjangkau.
7.
Penggunaan (usability) yaitu kemudahan penggunaan yang tidak
memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
8.
Aktualitas (immediacy) yaitu karakteristik media sosial yang cepat
memancing respon masyarakat
9.
Tetap (permanence) yaitu kemudahan media sosial untuk menggantikan
komentar secara instan dan pengeditan (Yuni, 2017)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) merupakan produk legislasi yang menjadi pionirdi bidang pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya, undang-undang ini masih
mengalami banyak kekurangan. Permasalahan yang terbaru adalah tentang pengaturan data
pribadi. Sudah disinggung dalam UU ITE namun belum secara spesifik. Pengaturan pasal
yang terkait dalam pendampingan masyarakat mengenai ujaran kebencian yaitu :
a)
Pasal 27 UU ITE
Melarang perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
b) Pasal 28 UU ITE
Pada ayat (1) pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik. Lalu ayat (2) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA).
c)
Pasal 29 UU ITE
Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
d) Pasal 45 UU ITE
Merupakan ketentuan pidana dari pasal 27 - 29 UU ITE. Pada ayat (1) dan (2)
mengatur ketentuan pidana terkait pasal 27 dan pasal 28 UU ITE dengan bunyi pasal yang
sama yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada ayat (3) mengatur ketentuan pidana terkait
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pasal 29 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Pendampingan masyarakat bagi pengerja muda Eklesia Ministry memberikan
gambaran singkat tentang peraturan dalam UU ITE mengenai ujaran kebencian.
Pendampingan tersebut juga memberikan kasus-kasus yang nyata terjadi di masyarakat.
Kasus yang dibahas terdiri dari contoh kasus di luar maupun di dalam negeri. Perlunya
menyampaikan kasus yg berkaitkan dalam masyarakat agar memberikan gambaran nyata
betapa pentingnya pemahaman tentang ujaran kebencian. Dampak yang diberikan akibat
ujaran kebencian seringkali berakhir negatif dan merugikan. Beberapa kasus yang
disampaikan dalam pendampingan masyarakat bagi pengerja muda Eklesia Ministry yaitu:
a)
Kasus pemboikotan iklan di Facebook (Kompas.com, 2020).
Kasus ini bermula dari kampanye Stop Hate for Profit akibat gelombang protes atas
kematian George Flyod di tangan polisi. Boikot yang dilakukan merupakan bentuk protes
setelah Facebook dinilai gagal mengatasi ujaran kebencian. Beberapa perusahaan besar
yang memboikot Facebook antara lain Unilever, Coca Cola, Patagonia, Ben & Jerry's, dan
The North Face. Menurut berita tersebut total sudah lebih dari 90 perusahaan bergabung
dalam boikot iklan. Sebelumnya, Facebook tengah bekerja keras melabeli setiap postingan
yang melanggar kebijakan perusahaan, yakni sebuah ujaran kebencian dan rasisme.
Langkah ini dilakukan Facebook sebagai bentuk tanggapan atas postingan pengguna akun
yang dinilai mengarah pada rasisme dan ujaran kebencian yang bahkan bisa menyebabkan
kekerasan.
Efek dari kampanye stop pasang iklan ini berpengaruh juga di pasar modal. Saham
Facebook turun 8,3 persen pada perdagangan tertanggal 26 Juni 2020. Mark Zuckerberg,
CEO Facebook, mengatakan Facebook akan melarang iklan yang mengklaim bahwa orang
dari ras, agama, orientasi seksual, atau status imigrasi tertentu merupakan ancaman bagi
keselamatan fisik atau kesehatan.
b) Kasus Sulli (Korea)
Negara Korea memiliki angka bunuh diri yang cukup tinggi yaitu 26,6 per 100.000
orang pada tahun lalu atau dua kali lipat dibanding Amerika Serikat (AS) (Inews.com,
2019). Kasus yang sampai menjadi perbincangan internasional adalah kasus Sulli atau Jinri. Sebelum bunuh diri, model, penyanyi, dan artis terkenal Korsel itu sering curhat terkait
kondisi mentalnya. Ahli psikiater Paik Jongb Woo yang juga Direktur Pusat Pencegahan
Bunuh Diri (KSPC) Korsel mengatakan, aktris K-pop rentan mengalami depresi dan sering
mengambil jalan bunuh diri sebagai langkah terakhir (Inews.com, 2019). Stigma sosial,
pesimisme, sakit hati, dan permasalahan pribadi menjadi faktor utama mereka mengakhiri
hidup. Kecenderungan seorang aktris korea adalah sangat sensitif karena mereka dituntut
untuk menjadi orang yang sempurna.
Keengganan para bintang K-pop untuk menggunakan fasilitas kesehatan mental
karena takut dipermalukan masyarakat atau tidak memiliki waktu akibat jadwal yang padat.
Kasus bunuh diri terutama di kalangan aktris menjadi perhatian pemerintah Korea
mengingat dampaknya terhadap masyarakat besar. Produser K-pop, Stacy Nam, juga
menilai agen hiburan perlu memiliki para ahli di bidang kesehatan mental.
Sebab, beban kerja aktris K-pop sangat berat (Inews.com, 2019). Tekanan yang dialami
generasi muda Korsel seperti kecemasan tentang masa depan, nilai akademik, dan
penampilan fisik mereka. Sebanyak 27,1 persen siswa SMP dan SMA juga mengaku
mengalami depresi pada 2018 dan melakukan pelarian dengan merokok atau meminum
alkohol (INews.com, 2019).
Bukti keseriusan pemerintah Korea tentang permasalahan bullying yang berdampak
pada permasalahan bunuh diri akhirnya memunculkan Rancangan Undang Undang (RUU)
untuk melawan komentar jahat yang diusulkan oleh anggota parlemen. Usulan itu berdasar
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pada kasus Sulli yang diduga bunuh diri karena depresi akibat sering menerima ujaran
kebencian. "Sulli Act" atau "Sulli Law" alias Hukum Sulli, RUU baru ini bertujuan untuk
menegakkan aturan ketat terhadap komentar jahat, terlebih oleh akun anonim. Sedikitnya
ada sekitar 100 organisasi, termasuk Solidaritas Budaya & Seni Global, Federasi Serikat
Buruh Korea, dan Serikat Pegawai Pemerintah Korea, siap turut andil dalam pembahasan
(CNBC,2019).

c)
Kasus Ahmad Dani
Ahmad Dhani terjerat UU ITE karena cuitannya di Twitter yang menyebut pembela
penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Cuitan ini berujung laporan
oleh relawan Ahok yang menuai kontroversi. Kasus ini berawal ketika Ahmad Dhani
dilaporkan relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (BTP Network)
pada 10 Maret 2017, gara-gara cuitan sarkastis di akun Twitter-nya. Laporan dari Ketua
BTP Network Jack Boyd Lapian diterima Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Laporan
(TBL) bernomor LP/1192/III/2017/PMJ/Ditreskrimsus (Liputan 6.com, 2019). Jack
melaporkan Dhani dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Laporan didasarkan pada
postingan atau unggahan lain antara 7 Februari sampai dengan 7 Maret 2017. Komentar
cuitan itu terkait dengan proses sidang kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai
tersangka tindak pidana.
Ahmad Dhani dituntut 2 tahun penjara. Ia menjalani sidang perdana kasus ini pada
16 April 2018. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahmad Dani dengan pasal berlapis
yaitu pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor
11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,
menyatakan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar pasal 28 ayat (2) UU ITE (Liputan 6.com, 2019). Ahmad Dhani dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (Mahkamah Agung, 2018).
Apa yang disampaikan Ahmad Dhani melalui media sosial dinilai sebagai
pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan
penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan
atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pengertian ” ..dengan sengaja dan tanpa hak”
mengandung unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendirisendiri. Apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya
unsur dengan sengaja akan hilang. Dalam hal ini haruslah diartikan suatu kesengajaan yang
dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut. Fakta dalam persidangan
mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan
sadar.
Pengertian “...menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, terlihat dari kalimat "Siapa
saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu diludahi mukanya". Pernyataan
tersebut dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Kalimat itu menunjukkan ungkapan
menghina (ditunjukkan dengan kata 'Bajingan' dan 'perlu diludahi mukanya') oleh terdakwa
atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama.
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Postingan pemilik akun disimpulkan mengandung provokasi karena berdampak pada
terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya. Akibatnya, ujaran kebencian
mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara (Roswita & Lusia, 2019). Terlihat dari
postingan tersebut menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra. Postingan
tersebut merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik
terbuka yang bersifat SARA.Secara sosiologis, dimensi Suku dan Ras menyangkut Ahok
yang merupakan orangTionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti
Islam, unsur antar golongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon
Gubernur DKI Jakarta (Mahkamah Agung, 2018).
d) Kasus Kaesang
Kronologi kasus bermula dari unggahan video blog pada 27 Mei 2017. Dalam video
tersebut, Kaesang menyinggung soal ada oknum yang sukanya meminta-minta proyek
pemerintah. Kaesang juga menyinggung soal pentingnya menjaga generasi muda dari halhal negatif. Berikut kutipan kalimat Kaesang seutuhnya:
"Ini adalah salah satu contoh, seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat saja....
(Video itu kemudian menampilkan anak-anak berteriak "bunuh, bunuh, bunuh si Ahok.
Bunuh si Ahok sekarang juga"). Di sini aku bukannya membela Pak Ahok. Tapi aku di sini
mempertanyakan, kenapa anak seumur mereka bisa begitu? Sangat disayangkan kenapa
anak kecil seperti mereka itu udah belajar menyebarkan kebencian? Apaan coba itu? dasar
N**** (sensor bunyi). Ini ajarannya siapa coba? dasar N**** (sensor bunyi). Ndak jelas
banget. Ya kali ngajarin ke anak-anak untuk mengintimidasi dan meneror orang lain.
Mereka adalah bibit-bibit penerus bangsa kita. Jangan sampai kita itu kecolongan dan
kehilangan generasi terbaik yang kita punya. Untuk membangun Indonesia yang lebih baik,
kita tuh harus kerja sama. Iya kerja sama. Bukan malah saling menjelek-jelekan, mengadu
domba, mengkafir-kafirkan orang lain. Apalagi ada kemarin itu, apa namanya, yang enggak
mau menshalatkan padahal sesama Muslim, karena perbedaan dalam memilih pemimpin.
Apaan coba? Dasar N**** (sensor bunyi)” (Kompas,2020).
Pada laporan bernomor LP/1049/K/VII/2017/SPKT/Restro Bekasi Kota, pelapor bernama
Hidayat, hanya mencantumkan Kaesang pada nama terlapor. Ia menuduh Kaesang
melanggar pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156a KUHP tentang
penodaan agama. Ketika Hidayat melaporkan Kaesang, pria itu pun berstatus tersangka
pada kasus penyebaran ujaran kebencian terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad
Iriawan. Hidayat diperkarakan karena menuduh Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad
Iriawan memprovokasi kelompok tertentu pada unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan,
Jakarta, 4 November 2016. Hidayat ditetapkan menjadi tersangka video yang diunggahnya
pada akun Muslim Friends di situs YouTube. Dalam video itu, Hidayat menyebut memiliki
bukti provokasi Iriawan kepada Front Pembela Islam untuk menyerang kelompok
Himpunan Mahasiswa Indonesia (BBC.com, 2017).
Saksi dari Kominfo, Teguh Afriyadi, mengatakan bahwa perkara Kaesang itu tak masuk
dalam delik Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Melainkan, delik
Pasal 315 tentang penghinaan ringan. Atas dasar itu, kasus Kaesang tidak sampai tahap
aduan dan dihentikan (SP3) (CNN Indonesia, 2017). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, penutupan kasus ini
dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara, menjelaskan bahwa hasil gelar perkara
dan berdasarkan keterangan ahli pidana, bahasa, dan IT yang dihadirkan pihak kepolisian,
tak ada unsur ujaran kebencian dalam vlog Kaesang.
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e) Kasus Syahrini
Dalam kasus pencemaran nama baik dan pornografi, Syahrini membuat laporan selaku
pihak korban dengan nomor laporan LP/2779/V/YAN.2.5/2020/ SPKT PMJ . Adapun
pihak yang diduga melakukan pencemaran nama baik yakni pemilik akun Instagram
@danunyinyir99 dan pemilik akun @rumpi.manja.official. Dalam akun tersebut terdapat
video seorang wanita tanpa busana berada di sebuah ruangan. Akun tersebut
menyandingkan foto serta video syur itu dengan potret Syahrini. Hasil penyelidikan, polisi
berhasil melacak pemilik akun tersebut. Saat ini pemilik akun berinisial MS dan IDM telah
ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus
mengatakan pelaku diamankan di sekitar wilayah Kediri, Jawa Timur pada 19 Mei 2020.
Hasil pemeriksaan polisi diketahui, perbuatan tersangka mengunggah konten pornografi
dengan disandingkan dengan foto Syahrini untuk menarik perhatian netizen. Hal itu
didasari lantaran tersangka tidak suka dengan Syahrini (Kompas.tv, 2020).
Dalam penangkapannya, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon
genggam, ATM serta buku tabungan milik pelaku. Para tersangka dikenakan Pasal 27 Ayat
1 Jo Pasal 45 Ayat 1 dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta Pasal 4 Ayat (1) UU RI
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311
KUHP. Keduanya terancam hukuman sekitar 12 tahun kurungan penjara (Kompas.tv,
2020).
Pendampingan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan memberikan
pemahaman yang baru bagi pengerja muda Eklesia Ministry. Terlihat dari antusiasme
peserta abdimas dalam memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Dari pertanyaan yang
diberikan, 9 peserta mengakui sudah mengetahui perlunya menjaga sopan santun dalam
berkomunikasi melalui media sosial. Seluruh peserta juga sudah mengetahui mengenai
pelaku ujaran kebencian bisa dilaporkan. Hanya seluruh peserta tidak mengetahui bahwa
ada jenis-jenis tindak pidana yang dikategorikan ujaran kebencian. Seluruh peserta
mengatakan tidak mengetahui apa saja jenis ujaran kebencian yang diatur dalam UU ITE.
Mereka juga tidak mengetahui dengan jelas pidana apa saja yang dapat dikenakan bila
melanggar pasal yang menyangkut tentang ujaran kebencian.
Salah satu tanggapan yang diberikan peserta adalah mengenai dampak psikologis
dari korban penerima ujaran kebencian. Peserta merupakan mahasiswa dari Magister
Psikologi Universitas UPI YAI. Tanggapan yang diberikan yaitu (Gabriela, 2020) :
1. Setiap ujaran kebencian mempunyai level tertentu. Mulai dari kalimat yang
menyindir bentuk fisik atau kalimat negatif yang menghakimi tampilan seseorang.
Dampaknya dari mulai rasa tidak nyaman sampai pada keinginan untuk mengakhiri hidup
seperti kasus Sulli.
2. Ujaran kebencian yang berlanjut terus-menerus itu akan masuk ke dalam
perilaku seseorang, mengganggu perilakunya, akhirnya membentuk menjadi pribadi yang
intoleran. Kalau seseorang yang terlalu lama tinggal di dalam lingkungan yang intoleran
misalkan 1 atau 3 tahun, maka saat dia keluar dari lingkungannya itu, dia pasti akan
membawa sifat intoleran.
3. Sifat intoleran muncul akibat manajemen emosi yang rendah. Misalnya bagi
orang normal, bila menerima ujaran kebencian hanya berakibat sedih dan rasa tidak
nyaman. Bila memiliki manajemen emosi yang kurang baik, bisa membentuk sifat
intoleran. Dalam level manajemen emosi yang rendah, seperti kasus Sulli yang
mengakibatkan bunuh diri atau menjadi phobia social yang menyerang jiwanya.
4. Ujaran kebencian berkaitan dengan deindividuasi. Dalam hasil penelitian,
deindividuasi menyatakan bahwa semakin tinggi deindividuasi terhadap seorang individu,
maka akan semakin tinggi juga keinginan untuk melakukan ujaran kebencian.
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Deindividuasi adalah hilangnya kesadaran manusia setelah ia masuk dalam sebuah
kelompok. Jadi hilangnya kesadaran manusia setelah ia masuk dalam sebuah kelompok
dalam jumlah yang besar. Saat ia sudah masuk dalam kelompok yang besar itu, dia akan
menjadi bagian dari kelompok tersebut dan ia akan menjadi anonym. Kondisi anonim
adalah dimana seseorang tidak menggunakan indentitas dirinya.
5. Teori Festinger dalam psikologi menyatakan bahwa saat seseorang menjadi
anonim maka ia melepaskan identitas dirinya, saat dia melepaskan identitas dirinya dia juga
melepaskan tanggungjawab dirinya. Secara keseluruhan, deindividuasi adalah hilangnya
kesadaran diri seseorang karena menjadi bagian dari sebuah kelompok. Saat dia sudah
dalam sebuah kelompok, dirinya akan menjadi anonim dan tidak akan menggunakan
identitas dirinya. Artinya saat dia tidak menggunakan identitas dirinya maka ia menjadi
individu yang bebas dari tanggungjawabnya. Teori ini didukung juga oleh teori Meyers
yaitu pertama, saat seorang sudah masuk dalam kelompok besar, dia akan merasa aman
karena banyak orang yang melakukan hal yang sama. Rasa aman ini mengakibatkan
keinginan untuk melakukan ujaran kebencian semakin besar. Kedua karena anonimitas
yang menyembunyikan identitas dirinya. Jadi itulah yang menyebabkan deindividuasi.
4.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas, pendampingan masyarakat mengenai pengaturan ujaran kebencian
menurut UU ITE masih dibutuhkan dikalangan masyarakat. Pemahaman tentang ujaran
kebencian yang mempunyai dampak hukum masih dipahami parsial. Masyarakat hanya
mengetahui bahwa pihak yang melakukan ujaran kebencian dapat dipidanakan. Namun
pidana seperti apa dan kategori jenis pidana yang termasuk ujaran kebencian belum
dipahami menyeluruh. Berdasarkan pemahaman iman Kristen bahwa pengetahuan hukum
adalah penyelaras perilaku sesuai dengan Firman Tuhan. Dengan adanya pengabdian
masyarakat ini menanamkan pentingnya perilaku toleransi antar komunitas (Suku Agama
dan Ras) dimana banyak sekali kasus-kasus tentang perilaku intoleran yang belakangan
terjadi.
Pengaruh ujaran kebencian tidak hanya berdampak secara hukum namun juga secara
internal psikilogis pelaku maupun korban. Pelaku tidak menyadari tindakannya merugikan
karena menganggap hal itu lumrah dan korban dirugikan akibat perilaku ujaran kebencian
yang diterima. Pihak korban selalu dirugikan karena memberikan dampak psikologis dan
rasa malu masyarakat.
5.
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ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui hukuman tentang penyalahgunaan
Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara maka diperlukan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya
Narkotika. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan
teknik persentasi bagi pecandu narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai sistem penghukuman bagi pecandu
narkotika dalam undang-undang dirumuskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang
dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan
masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan.
Hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta
suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Tindak pidana narkotika dilihat dari kualifikasi
perbuatan pidana dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika.
Kata Kunci : Narkotika , Bahaya Narkotika , Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRACT
Devotion to the community is aimed to determine punishment about drugs abuse in the law number 35 / 2009
on narcotic .In order to prevent and eradicate narcotics abuse and distribution which is very harmful and it
would endanger the life of the people , the people , and the country then required briefing and explanations
of danger narcotic .Methods of devotion to the community was carried out with the methods and techniques
which the percentage of counseling for drug addicts in the law number 35 / 2009. The results of the activities
of devotion to the community to provide understanding of the system of punishment for drug addicts in
undang-undang formulated that the law to grow and thrive in the community formed in order to create order,
a rule of law is for purposes of community livelihoods to give priority to the community is not the interests of
individuals or groups.Law also keep the rights and determine obligations of the residents in order to have a
society that regular , peace , just and prosperous .Law enforcement is a process to realize interests of law be
true.Narcotic crime seen of qualifying act punishable in some the as is contained in the act of number 35
years 2009 on narcotics.
Keywords: Narcotic, Narcotic Danger , Abuse of Narcotic.

PENDAHULUAN
Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia mengingat begitu
banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan tentang
penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan
akibat pengggunaannya. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari barang haram
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tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi
muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara
di masa mendatang.
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
maka diperlukan perubahan pengaturan tentang narkotika. Untuk mengatur upaya
pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika yaitu melalui ancaman sanksi pidana
berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati di samping juga mengatur
mengenai pemanfaatan narkotika juga untuk mengatur kepentingan pengobatan dan
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Untuk lebih mengefektifkan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83
tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, Badan
Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non stuktural yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya
mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.
Dalam undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah
non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan
dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu
setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia bagaimana pun besar pemanfaatan narkotika,
selain tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah
berlakunya Undang-Undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan
obat-obat terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal,
baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak
guna mengatasinya.
Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah
penyalahgunaan narkotika.Di satu sisi masalah peredaran dan penyalahgunaan ini
merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya.
Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik
pengedar maupun pengguna).Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, para pengguna narkotika tidak semestinya dikenai sanksi hukuman penjara.
Undang-Undang tersebut secara jelas memperlakukan penyalahguna, pengedar dan
penyalahguna yang merangkap pengedar narkotika secara berbeda. Para pengguna/pecandu
atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bagi
pengedar dan penyalahguna yang merangkap pengedar terancam pidana hingga hukuman
mati. Atas dasar undang-undang tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan
dibentuknya tim penilai yang memeriksa dan menyimpulkan (asesmen) atas jenis hukuman
yang akan dijeratkan kepada penyalahguna narkotika.
Sesuai Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (memiliki,
menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan 1 secara melawan hukum) yang
diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda
minimal Rp 800 juta maksimal Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban
pengguna narkotika bisa dipenjara. Dalam konsep dekriminalisasi, hakim diberikan pilihan
untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi atau penjara terhadap pengguna narkotika. Meski
demikian, kita semua berkeyakinan bahwa rehabilitasi jauh lebih baik daripada penjara.
Jika pengguna di rehabilitasi maka mereka pun pulih dari ketergantungannya dan enggan
mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut
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double track system pemidanaan, yang pada intinya pengguna narkoba bisa dipenjara atau
direhabilitasi berdasarkan vonis hakim.
Adanya perubahan besar terjadi pada orientasi penanganan pengguna dan pecandu
narkotika, di mana selama ini pengguna bermuara pada hukuman penjara, ke depan
pengguna narkotika akan bermuara di tempat rehabilitasi karena hukuman bagi pengguna
disepakati berupa rehabilitasi. Seperti yang di ketahui bahwa pengguna/pecandu narkotika
adalah penyakit kejiwaan yang tidak bisa sembuh dengan sendirinya.
Kondisi psikologis yang perlu mendapat penanganan khusus melalui proses dan
tahapan serta dukungan penuh dari lingkungan sekitar terutama keluarga agar mendapat
hasil yang maksimal. Dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Peraturan
bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri
Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memberikan perubahan besar pada orientasi
penanganan pengguna narkotika, di mana selama ini pengguna bermuara pada hukuman
pidana penjara, ke depan pengguna narkotika akan bermuara di tempat rehabilitasi, karena
hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi.
Sebelum peraturan bersama ini muncul, setidaknya ada beberapa aturan yang telah
diperkenalkan di Indonesia. Misalnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) No.
4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011 yang membuka ruang pemahaman bahwa
pengguna narkotika dapat diperlakukan berbeda. Diatur pula tentang kualifikasi yang
mempermudah aparat penegak hukum dan hakim dalam mengambil keputusan terkait
pengguna narkotika. Tetapi pada praktiknya, seluruh SEMA ini tidak berjalan karena
dianggap tidak mengingat institusi lain. Bahkan lebih buruk, hakim sendiri tidak
mencerminkan ketundukan pada aturan tersebut dikarenakan bentuknya SEMA.
Pada peraturan bersama tersebut dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang
berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim
dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap
atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama
pengguna, melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta
membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil
asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti
visum et repertum.
Hasil analisisnya akan memilah-milah peran tersangka sebagai pengguna murni,
pengguna merangkap pengedar atau pengedar. Terhadap pengguna narkoba murni tetap
menjalani proses pidana dan diancam dengan pasal tunggal yaitu Pasal 127 UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana paling tinggi 4 tahun, terhadap
pengguna yang merangkap sebagai pengedar/bandar dapat dilakukan pasal berlapis.
Analisis Tim Asesmen terhadap pengguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai
dari pecandu kelas berat, menegah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu
memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka
mengoperasionalkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di
mana pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dampak yang diharapkan dari paradigma ini adalah, pertama, para pengguna
narkoba yang saat ini "bersembunyi" dapat keluar dan tidak takut dihukum penjara untuk
melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar
mendapatkan perawatan. Kedua, dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama
kepada masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah
hukuman yang paling tepat dan bermanfaat
bagi pengguna dalam menyongsong kehidupan masa depannya. Ketiga, dalam rangka
Lapas Reform agar lapas tidak overload dan terakhir dapat menurunkan prevalensi
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pengguna narkoba sebagai indikator tingkat keberhasilan menangani masalah peredaran
narkotika di Indonesia.
Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang
narkotika yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara
pendekatan demand (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan supply (pemberantasan
jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi
pengguna narkoba.
Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dimana tujuan Undang-undang Narkotika tercantum dalam Pasal
4, yaitu: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor
narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi
penyalahguna dan pecandu narkotika.
Dengan berlakunya peraturan bersama ini, pengemban fungsi rehabilitasi, yaitu
Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, dan BNN harus bekerja sama dan bekerja lebih
keras untuk merumuskan tugas merehabilitasi 4 juta lebih warga bangsa agar berhenti
mengonsumsi narkoba untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, dengan dua
cara, yaitu dipaksa melalui penegakan hukum dan secara sukarela melaporkan diri ke
IPWL, yaitu rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang tersebar di
seluruh Indonesia.
METODE KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode
dialog dan diskusi kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat
berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan
pendataan di RT setempat untuk mencatat jumlah warga masyarkat. Selanjutnya data
jumlah warga masyarakat dari RT tersebut akan digunakan untuk mengundang masyarkat
setempat untuk hadir penyuluhan. Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Dalam Undang-undang Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 Di Kabupaten Serang. tahapan
yang akan ditempuh dalam pelaksananaan pengabdian antara lain :
a) Tahap persiapan
1) Proses perizinan kepada pihak Mitra
2) Perolehan dan pengumpulan data
b) Tahap Pelaksanaan
1) Diskusi dengan mitra mengenai peran
2) Diskusi dengan mitra mengenai solusi
3) Dilog dengan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika
c) Tahap Pelaporan
1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra
2) Mempublikasi dalam bentuk jurnal
3) Mencapai tahap drafting
4) Membuat laporan akhir setelah diseminarkan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai dengan adanya Pengabdian Masyarakat ini adalah dengan telah
disampaikannya peraturan penerapan Undang-undang N0 35 tahun 2009.Terhadap Para
Pecandu Narkotika. Pada kesempatan ini pengabdi berdiskusi dengan warga Desa Baros
620

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Kabupaten Serang, Banten Pada tahap berdisuksi dengan warga bahaya tentang
Narkotika.
Oleh karena itu pada saat berdiskusi dengan warga maka tim pengabdi memberikan
penjelasan mengenai Penerapan Undang undang No 35 Tahun 2009.terhadap para
pecandu narkotika .Bahkan ada yang memberikan saran kepada tim pengabdi untuk
mengadakan penyuluhan. Sehingga dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat, telah
terlaksananya Tridharma Perguruan tinggi yang mendukung penerapan Undang Undang
N0 35 Tahun 2009.Terhadap Para Pecandu Narkotika.
Luaran yang direncanakan dan capaian yang tertulis dalam proposal awal sebagai
berikut :
No

Jenis Luaran

Indikator Capaian

1

Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding

Published

2

Publikasi pada media masa (cetak/elktronik)

Tidak ada

3

Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam Tidak ada
bidang ekonomi

4

Peningkatan kuantitas dan kualitas produk

5

Peningkatan pemahaman dan ketrapilan masyarakat Ada

6

Peningkatan
masyarkat
(mitra masyaakat umum)

7

Jasa,model,rekayasa sosial,sistem,produk/barang

8

Hak
kekayaan
intelektual
(paten, paten Tidak ada
sederhana,hak
cipta,merek dgang,rahasia
dagang,desain
produk industri,perlindungan
varietas tanaman,perlindungan topografi)

ketentraman/kesehatan

Tidak ada

Ada
Penerapan

PUBLIKASI ILMIAH

Artikel Jurnal Ke-1
Nama jurnal yag dituju
Klasifikasi jurnal

Jurnal Nasional Terakreditasi

Impact factor jurnal
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Judul artikel
Status Naskah :
- Draft artikel



- Sudah dikirim ke jurnal
- Sedang ditelaah
- Sedang direvisi
- Revisi sudah dikirim ulang
- Sudah diterima
- Sudah terbit
2.

BUKU AJAR
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CAPAIAN LUARAN LAINNYA

Gambar 1. Road Map Pelaksanaan Penelitian
HKI

Belum ada

REKAYASA SOSIAL

Tidakadakebijakanyangdiubah.
Pengabdian
Masyarakat
ini
bertujuan
Penerapan Undang Undang N0 35
Tahun
2009.Terhadap Para Pecandu Narkotika.

JEJARING KERJASAMA

Tidak ada.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan adanya pecandu narkotika di wilayah ini
maka sebagai solusinya adalah Tim Pengabdi memberikan sosialisasi bahaya narkotika dan
sanksi bagi pecandu narkotika Kesempatan ini Tim Pengabdi berdiskusi dengan warga
setempat. Pada tahap berdiskusi dengan warga yang beberapa di antara nya pernah
melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu pada saat berdikusi dengan warga
maka tim pengabdi memberikan penjelasan mengenai Bahkan ada yang memberikan saran
kepada tim pengabdi untuk mengadakan sosialisasI bahaya narkotika dan sanksi bagi
pecandu narkotika. Sehingga dengan dilakukannya Pengabdian Masyarakat, telah
terlaksananya Tridharma Perguruan tinggi yang mendukung pemerintah dalam melakukan
pemberantasan terhadap narkotika..Dengan terlaksana nya sosialisasi dan pengabdian maka
akan tercipta kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri
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ABSTRAK
Pandemi Covid-19 telah melanda dunia, menginfeksi masyarakat secara global. World Health Organization
(WHO) dan para ahli kesehatan meyakini bahwa phsycal distancing merupakan bagian dari protocol
kesehatan yang harus dijalankan, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas di lembaga
pemasyarakatan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pelepasan narapidana agar
“jaga jarak” dapat dilaksanakan di masa pandemi ini. Pasca dijalankannya kebijakan tersebut banyak
menimbulkan perdebatan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada publik tentang bagaimana menyikapi dan mengatasi overkapasitas ditengah pandemic covid-19.
Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi secara online, dengan sasaran mitra yakni Kelompok Lingkar Studi
HTN dan HAM.
Kata Kunci: Pemahaman Publik, Kebijakan Pelepasan Narapidana, Overkapasitas
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has swept the world, infecting people globally. The World Health Organization
(WHO) and health experts believe that psychological distancing is part of health protocols that must be
implemented, including in prisons. Overcapacity in prisons has prompted the Government of Indonesia to
issue a policy of releasing prisoners so that “keep your distance” can be implemented during this pandemic.
After the implementation of this policy, there was much debate. This community service aims to provide
understanding to the public about how to respond to and overcome overcapacity amid the Covid-19
pandemic. This activity is carried out through active online discussions, targeting partners, namely the HTN
and HAM Study Circle Groups.
Keywords: Public Understanding, Release of Prisoners Policy, Overcapacity

1.

PENDAHULUAN
Indonesia sedang dilanda masalah mewabahnya Virus Covid-19 yang sudah menjadi
pandemi global. Kasus infeksi virus ini pertama kali dilaporkan pada 2 Maret 2020.
Physical Distancing menjadi dasar agar “Jaga Jarak” menjadi penting untuk mengurangi
penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 bukan hanya berpengaruh terhadap kegiatan
perekonomian akan tetapi juga dimensi penegakan hukum di Indonesia, salah satunya pada
tataran eksekusi pidana (execution stage) di lembaga pemasyarakatan (LP).
Physical Distancing sebagai cara utama menekan penyebaran virus Covid-19 dinilai tidak
mungkin dilakukanditengah overkapasitas yang terjadi di LP. Namun yang perlu
diperhatikan, bahwa sesungguhnya overkapasitas tidak hanya berbahaya pada masa
pandemi Covid-19melainkan sampai kapapun, overkapasitas penjara harusnya memang
dihindari. Hans-Jorg Albrecht bahkan mengatakan “prison overcrowding is a serious
problem indeed” (UNAFEI, 2011). Telah banyak penelitian yang menunjukan bahaya laten
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dari overkapasitas. Salah satunya kajian yang telah dilakukan oleh Martin H. Pritkin yang
mengemukakan berbagai dampak negatif dari overkapasitas di LP, salah satunya adalah
peningkatan residivisme. (Martin H. Pritkin, 2018)
Overkapasitas LP menjadi dasar bagi Kementerian Hukum dan HAM mengadakan
revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Materi perubahan terhadap
PP No. 99 Tahun 2012 terkait pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dengan 4
(empat) kriteria yaitu pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa
pidana 5-10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Kedua, pembebasan berlaku
bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah
menjalani 2/3 masa tahanan. Ketiga, berlaku bagi narapidana tindak pidana khusus yang
mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Keempat, berlaku bagi
narapidana WNA. Terhadap kebijakan tersebut banyak menimbulkan perdebatan dengan
munculnya seminar bebasis online yang membahas isu tersebut bahkan penolakan
dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch,
dan lain sebagainya.
Kebijakan Pelepasan Narapidana oleh Kemenkumham pasca dijalankan menuai
banyak pro dan kontra. Masyarakat banyak yang belum memahami urgensi kebijakan
tersebut di masa pandemic ini. Hal ini yang juga dirasakan oleh Kelompok Lingkar Studi
HTN dan HAM. Kegiatan pelaksanaan PKM ini merupakan hal yang di inisiasi atas
perimintaan Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM. Kelompok tersebut memandang
perlu mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan kebijakan pelepasan
narapidana. Atas dasar pertimbangan tersebut, dilaksanakanlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM merupakan kelompok mitra sasaran dalam
pelaksanaan PKM ini. Kelompok ini mengalami kesulitan dalam memahami secara
memadai tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi overkapasitas
yakni dengan mengadakan pelepasan terhadap narapidana. Untuk mengatasi masalah ini,
maka perlu dilakukan upaya pengayaan informasi dan pengetahuan terhadap persoalan
tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui media online
bernama Zoom. Pelaksana PKM yang menyampaikan materi tentang “” melalui slide
show presentation pada platform zoom. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini
dilakukan melalui beberapa tahapan utama, antara lain:
a. Diskusi Pra-Penyusunan Proposal
Ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan PKM. Pada tahapan ini, pelaksana
PKM mengadakan komunikasi kepada Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM
untuk membicarakan tema besar yang akan diangkat dalam pelaksanaan PKM.
b. Persiapan Pelaksanaan PKM
Persiapan pelaksanaan PKM dilakukan dengan mempersiapkan segala hal yang
diperlukan untuk pelaksanaan PKM diantaranya pembuatan surat kesedian
menjadi mitra, penyampaian proposal kegiatan pelaksanaan PKM, dan lain
sebagainya.
c. Pelaksanaan PKM
d. Pembuatan Laporan Kemajuan untuk Monev
e. Pembuatan Laporan Akhir PKM
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode
pelaksanaan sebagai berikut: Pertama, Ceramah. Pemberian pemahaman mengenai
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kebijakan mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia ditengah
pandemic Covid-19. Ceramah nantinya dilakukan melalui media Video Conference Zoom.
Ceramah dilakukan kepada Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM. Kedua, Diskusi.
Ian A.G. Wilkinson menyampaikan metode diskusi sebagai forum untuk pertukaran ide
terbuka dan kolaboratif (forums for open-ended, collaborative exchange of ideas) (Ian A.G.
Wilkinson, 2009). Setelah pelaksana PKM memberikan materi secara langsung melalui
ceramah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi, peserta
pengabdian kepada masyarakat dapat bertanya, memberikan tanggapan atau bahkan
memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Sesi diskusi dilakukan
melalui tiga tahap, yang masing-masing tahap terdapat 3 (tiga) penanya.Ketiga, Video
Materi Ceramah. Agar para peserta dapat lebih mudah memahami materi pengabdian
kepada masyarakat, pelaksana PKM juga membuat sebuah video yang berisi paparan atas
materi yang sudah disampaikan. Video tersebut dibagikan kepada peserta setelah kegiatan
pengabdiakan selesai dilakukan.
Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain: menginformasikan kepada anggota Kelompok Lingkar Studi HTN
dan HAM untuk mengikuti kegiatan PKM yang diadakan, membuat meeting room virtual
untuk pelaksanaan PKM, meminta salah satu anggotanya untuk menjadi pembawa acara
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ide dasar mengurangi overkapasitas LP ditengah Covid-19 yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia sebetulnya dalam tataran global telah disuarakan oleh “The UN
Commissioner for Human Rights” pada tanggal 25 Maret 2020. Michelle Bachelet
memperingatkan tentang “the “catastrophic” consequences for both detainees and wider
communities of failing to address prison overcrowding and poor detention conditions in
the context of COVID-19”. PBB dalam hal ini juga telah memberikan panduan bagaimana
perang melawan Covid-19 dengan mengurangi overkapasitas penjara dengan memberikan
kriteria untuk memberikan pembebasan terhadap narapidana. Pembebasan pada prinsipnya
diberikan terhadap:
1. setiap orang yang ditahan tanpa dasar hukum yang memadai (release every person
detained without sufficient legal basis);
2. mereka yang rentan terhadap Covid-19, diantaranya tahanan yang tua, sakit serta
pelanggar risiko rendah (release those particularly vulnerable to COVID-19,
among them older detainees and those who are sick, as well as low-risk offenders).
Selain PBB, Amnesty International juga mendesak pemerintah untuk meninjau
kembali perlunya kelanjutan penahanan untuk menjaga kesehatan orang-orang yang
ditahan (people in detention), staf penjara (prison staff) dan populasi umum (the general
population).
Beranjak pada apa yang menjadi pandangan internasional diatas, maka sesungguhnya
revisi terhadap PP No. 99 Tahun 2012 harusnya dilakukan dengan kriteria sebagaimana
ditegaskan oleh PBB. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini seyogyanya mengadakan
kajian terhadap: pertama, meneliti berbagai kasus yang saat ini masih dalam proses
peradilan, untuk kemudian diteliti perihal pelaku yang ditahan dengan dasar hukum yang
tidak memadai untuk dibebaskan. Kedua, mengutamakan mediasi penal terhadap tindak
pidana yang tidak signifikan merugikan masyarakat yang dapat dikategorikan “low-risk
offenders”. Ketiga, menginventarisir tahanan atau narapidana yang sakit dengan tingkat
risiko tinggi terinfeksi Covid-19 untuk kemudian dapat melalui proses asimilasi. Tidak
semua tahanan yang mengidap penyakit dapat diberikan asimilasi. Perlu bekerjasama
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dengan Ikatan Dokter Indonesia guna membahas narapidana dengan penyakit apa yang
berhak mendapatkan pembebasan.
Keempat, menginventarisir tahanan tua yang dapat dimungkinkan mendapatkan
pembebasan dengan melihat tingkat overkapasitas dan derajat perbuatan yang telah
dilanggar. Artinya, tidak semua narapidana yang tua berhak mendapatkan asimiliasi.
Korupsi menjadi salah satu delik yang seharusnya tidak mendapatkan asimilasi. Kelima,
menginventarisir narapidana yang dapat dikategorikan sebagai low-risk offenders, yakni
narapidana yang memiliki tingkat risiko rendah untuk mengulangi tindak pidana. Dengan
dampak eknomi yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 menjadi dasar untuk tidak
memberikan asimilasi bagi narapidana narkotika. Karena berpotensi setelah dilepaskan
dapat mengulangi tindak pidana sebagai modus dalam mendapatkan penghasilan ditengah
sulitnya ekonomi.
Bagi tahanan yang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pelepasan maka kebijakan
yang harus dilakukan adalah mengatur perihal pembatasan kontak antara narapidana
dengan para pengunjung, membatasi kunjungan terhadap narapidana, atau menerapkan
prosedur kunjungan yang sejalan dengan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran
Covid-19.
Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah bagaimana mengatasi
overkapasitas bukan hanya pada masa pandemi Covid-19, melainkan juga pasca pandemi
yang lebih bersifat berkelanjutan. Kedepan, Indonesia harus mengadakan kebijakan yang
dapat meminimalisir penggunaan pidana penjara sebagai sarana utama (primum remedium)
dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut perlu
dipertimbangkan dan dilakukan karena terdapat perubahan dan perkembangan pemikiran
dalam penanggulagan kejahatan dari yang awalnya berorientasi pada mengedepankan
pidana perampasan kemerdekaan atau tindakan kustodial menjadi mendorong adanya
alternatif pidana penjara atau tindakan non-kustodial sebagai perwujudan ide selektif dan
limitatif terhadap penggunaan pidana perampasan kemerdekaan.
Ide selektif dan limitattif dalam menggunakan pidana penjara diwujudkan dengan
adanya konsep Alternatif Pidana Penjara, yang lebih sering dikenal dengan Alternative to
Imprisonment dan Alternative to Incarceration yang telah diterima secara universal.
Alternatif pidana penjara dapat dikatakan telah menjadi prinsip dasar dalam kebijakan
hukum pidana. Berbagai alternatif pidana penjara yang dapat dikembangkan pernah
ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nations Standard
Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules). Alternatif pidana penjara
yang dapat dikembangkan dalam kebijakan hukum pidana antara lain sanksi-sanksi lisan
(verbal sanctions), pembebasan/pelepasan bersyarat (conditional discharge), sanksi
ekonomi (economic sanctions) dan pidana yang bersifat uang (monitery penalties),
perampasan (confiscation), pidana bersyarat (suspended sentence), pengawasan (probation
and judicial supervision), dan lain sebagainya. Berbagai alternatif pidana penjara diatas,
harus dikembangkan dalam hukum pidana di Indonesia untuk meminimalisir agar tidak
setiap tindak pidana atau setiap pelaku masuk ke dalam lembaga pemsyarakatan, sehingga
menyebabkan overkapasitas.
Saat ini, nampaknya Indonesia masih akan mengalami kesulitan dalam mengatasi
overkapasitas mengingat KUHP dan UU diluar KUHP menunjukan sebuah fenomena
legislatif yang menjadikan pidana penjara sebagai sanksi yang primadona. Seolah-olah
pembentuk undang-undang sangat yakin bahwa pidana penjara sebagai sanksi utama dalam
mengatasi setiap kejahatan. Hal ini terlihat dengan pengancaman pidana penjara terhadap
setiap delik di KUHP dan UU diluar KUHP yang jumlahnya sangat banyak dan
mendominasi. Sehingga, tidak ada pilihan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana
penjara terhadap pelaku tindak pidana.
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Reformasi atau pembaharuan hukum pidana melalui RUU KUHP menjadi sebuah
keniscayaan yang harus diupayakan segera apabila masalah overkapasitas LP mau diatasi
segera dan berkelanjutan. Dalam RUU KUHP terdapat beberapa sanksi pidana yang dapat
menjadi alternatif pidana penjara antara lain Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana
Kerja Sosial, Pidana Peringatan, Pidana dengan syarat, dan Pelatihan Kerja.
Sayangnya, konsepsi intelektual “alternatif pidana penjara” yang ada dalam RUU
KUHP gagal dilaksanakan setelah adanya demonstrasi beberapa waktu lalu dengan
hashtag-nya “Reformasi Dikorupsi”, yang mengusung 7 (tujuh) desakan, yang salah
satunya “menolak RUU KUHP” telah membuat negara Indonesia harus menunggu
keinginan tercapainya harapan memiliki lembaga pemasyarakatan yang tidak overkapasitas
dan memiliki kualitas pelayanan yang baik. Karena pada pokoknya overkapasitas bersifat
reduces access to services. Demikinlan, pemahaman yang disampaikan pada kegiatan PKM
ini.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai
berikut: Pertama, Peningkatan Pemahaman Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM
tentang Kebijakan Peningkatan Overkapasitas. Hal ini dilakukan dengan ceramah dan
diskusi. Pemberian pemahaman mengenai kebijakan mengatasi overkapasitas di lembaga
pemasyarakatan di Indonesia ditengah pandemic Covid-19. Ceramah nantinya dilakukan
melalui media Video Conference Zoom. Ceramah dilakukan kepada Kelompok Lingkar
Studi HTN dan HAM. Setelah pelaksana PKM memberikan materi secara langsung melalui
ceramah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi, peserta
pengabdian kepada masyarakat dapat bertanya, memberikan tanggapan atau bahkan
memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Sesi diskusi dilakukan
melalui tiga tahap, yang masing-masing tahap terdapat 3 (tiga) penanya. Kedua, Pembuatan
Video Materi Ceramah. Agar para peserta dapat lebih mudah memahami materi pengabdian
kepada masyarakat, pelaksana PKM juga membuat sebuah video yang berisi paparan atas
materi yang sudah disampaikan. Video tersebut dibagikan kepada peserta setelah kegiatan
pengabdiakan selesai dilakukan.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan pada uraian diatas, hal-hal yang dapat dikemukakan sebagai simpulan
dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Pertama, peningkatan
pemahaman publik tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Overkapasitas
di Masa Pandemi Covid-19 diperlukan untuk meminimalisir kesalahpahaman tentang
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Kedua, peningkatan pemahaman public
dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukumnya yang dapat dilakukan dengan
mengadakan ceramah dan diskusi guna meningkatkan informasi dan pengatahuan
Kelompok Lingkar Studi HTN dan HAM.
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ABSTRAK
Memastikan hukum dapat bekerja dengan baik dalam implementasinya di masyarakat diperlukan kesadaran
hukum. Artinya kesadaran hukum merupakan hal yang penting dan pokok dalam implementasi hukum.
Tingkat kesadaran hukum yang rendah sering menjadi kause hukum menjadi tidak ditaati dengan baik oleh
masyarakat. Selanjutnya, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dapat menyebabkan kerugian
yang fatal. Dalam hal pengenalan dan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan asuransi khususnya
asuransi kendaraan bermotor dan permasalahannya, dipastikan masyarakat mengetahui aturan hukum dan
substansi aturan hukum yang mengatur mengenai asuransi kendaraan bermotor. Salah satu problematika yang
mendasar dalam pembahasan asuransi kendaraan bermotor adalah masyarakat tidak memahami mengenai apa
yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta bendanya, dalam hal ini kendaraan bermotor. Hal
tersebut juga yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Cipayung, Rt. 002/02. Dari hasil survei,
ditemukan bahwa banyaknya kasus pencurian motor yang sering terjadi di wilayah tersebut, serta dengan
adanya peristiwa tersebut pihak tertanggung tidak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
Dalam rangka mengatasi masalah tersebut metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan kali ini adalah
ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut berupa peningkatan kesadaran hukum
masyarakat mengenai perannya asuransi dan permasalahannya, yaitu tertanggung paham akan kewajibankewajibannya, hak-haknya dan kewenangan-kewenangannya. Peningkatan kesadaran hukum pada
masyarakat merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan dalam membangun kultur hukum.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Asuransi Kendaraan Bermotor, Permasalahan
ABSTRACT
Ensuring the law could works in its implementation at public society requires legal awareness, which means
legal awareness is important and essential in law implementation. The law level of legea; awareness is often
became the cause of the law not being followed properly by the community. Furthermore, the lack of public
knowledge of the law can cause fatal losses. In terms of introducing and understanding the importance of
using insurance, especially motor vehicle insurance and its problems, ensure that the public knows the legal
rules and the substance of the legal rules governing motor vehicle insurance. One of the fundamental
problems in discussing motor vehicle insurance are people do not understand what to do in order to protect
their property, in this case motorized vehicles. This is also faced by the community in the area of Cipayung
Village, Rt. 002/02. Survey result shows that the number of motor vehicles theft cases are often occured on
that area, and also within this case which is insured party did not get any compensation from the insurance
company. In order to overcome this problem, the service methods used in this activity are lectures and
discussions. The results of this service to the community are in the form of increased legal awareness of the
community regarding the role of insurance and its problems, namely the insured understands his obligations,
rights and authorities. Increasing legal awareness in social community is the most important thing to be done
to build a legal culture.
Keywords: Legal Awareness, Motor Vehicles Insurance, Problems
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PENDAHULUAN
Era globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, artinya
perkembangan jaman yang didukung oleh perkembangan teknologi membawa dampak
yang cukup signifikan pada perkembangan sektor-sektor yang lainnya, seperti ekonomi,
soaial dan hukum. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya membawa dampak yang
sifatnya positif saja, tetapi juga perkembangan yang sifatnya negatif. Perkembangan yang
sifatnya positif dan negatif ini dalam perkembangannya pada dasarnya tidak dapat dicegah
dan mengalir dalam kehidupan masyarakat.
Adanya dampak yang sifatnya negatif ini, menimbulkan masyarakat mencari “sesuatu”
untuk mengamankan dirinya termasuk harta benda yang dimilikinya. Apalagi masyarakat
yang hidup di kota metropolitan, yang tentunya membutuhkan ketenangan dan kepastian
di dalam hidupnya. Kondisi ini juga dipicu oleh perbedaan tingkat kesenjangan sosial yang
cukup tinggi. Artinya adanya kondisi demikian menimbulkan kecemburuan di kalangan
masyarakat bawah terhadap masyarakat yang berada, yang berakibat pada tindak kejahatan,
seperti pencurian, perampokan dan tindak kejahatan lainnya.
Keadaan demikian menjadikan masyarakat (dalam golongan tertentu) membutuhkan/
memerlukan adanya perlindungan. Dalam kaitannya dengan perlindungan baik terhadap
dirinya dan harta bendanya, maka asuransi tentunya sebagai salah satu solusi.
Asuransi secara umum merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga,
baik dalam menghadapi risiko yang mendasar, seperti risiko dalam menghadapai atas harta
benda yang dimiliki.
Dengan mengasuransikan harta benda, maka salah satu keuntungannya adalah asuransi
menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi oleh
seseorang. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual, yang artinya hal
yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang dikenal
dengan polis. Polis berfungsi sebagai bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan
dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
atau risiko yang timbul.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi
adalah Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi
dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Bentuk-bentuk risiko antara lain risiko murni, risiko spekuatif, risiko partikular, dan
risiko fundamental. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya rugi atau break even yang
contohnya adalah pencurian, kecelakaan atau kebakaran. Sedangkan risiko spekulatif
adalah risiko yang mengakibatkan rugi, untung atau break even yang contohnya adalah
judi. Selanjutnya, risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan
berdampaknya lokal, yang contohnya adalah pesawat jatuh, tabrakan mobil, kapal kandas.
Dan risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas,
contohnya gempa dan banjir. 8
8

Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. (Jakarta: Media Pressindo, 2018), hlm.9-10.
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Tujuan dari asuransi adalah apabila barang yang diasuransikan tersebut apabila hilang atau
rusak, maka akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun peran dari
lembaga pertanggungan atau perusahaan asuransi ini adalah menggantikan posisi
tertanggung (orang yang mengasuransikan) dengan mengganti kerusakan atau kerugian
yang diderita pihak tertanggung. Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah merupakan
perjanjian pengambil-alihan resiko yang diderita oleh pihak tertanggung kepada pihak
penanggung (perusahaan asuransi). Namun perlu diketahui oleh masyarakat dalam hal ini
calon tertanggung, wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa dan hak-hak apa yang
dimiliki oleh pihak calon tertanggung, apabila nantinya ia menjadi tertanggung.
Dalam kaitannya dengan jenis dan macam perlindungan, maka hal ini sesuai dengan
jenis apa yang diasuransikan dan macam yang bagaimana yang dipilih oleh pihak
tertanggung, yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian asuransi. Dalam UndangUndang tentang Perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tertanggung
diterjemahkan sebagai pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian
asuransi atau perjanjian reasuransi. Dengan demikian apabila resiko itu benar-benar terjadi,
maka pihak asuransi harus menggantinya (yang biasa disebut dengan santunan).
Mengingat banyaknya objek asuransi dan luasnya jenis serta macam perlindungan
yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, maka dalam pengabdian yang dilakukan di Kel.
Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, lebih
dispesifikasikan pada asuransi kendaraan bermotor atau sepeda motor. Pemilihan ini
didasarkan pada banyaknya pencurian motor yang terjadi di wilayah tersebut, dan adanya
peristiwa tersebut pihak tertanggung tidak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan
asuransi.
Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena disatu sisi sudah ada aturannya,
namun pada sisi lain praktik-praktik oleh perusahaan asuransi terus terjadi dan yang paling
dirugikan adalah pihak tertanggung, yaitu pemilik kendaraan bermotor. Oleh karena itu
para tertanggung perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan kiat-kiat
tentang bagaimana menjadi tertanggung yang memahami kewajiban-kewajibannya dan
hak-haknya termasuk memilih perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip
asuransi. Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diberikan dalam rangka untuk
melindungi masyarakat dan khususnya melindungi tertanggung supaya tidak tertipu dan
tetap mendapatkan haknya, yaitu penggantian kerugian apabila resiko menimpa
tertanggung. Dalam hal ini perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan
pemahaman terhadap isi perjanjian asuransi/ polis asuransi (hak-hak dan kewajibankewajiban tertanggung dan penanggung).
Dalam tataran hukum, peraturan tentang perasuransian sudah memenuhi kriteria.
Tetapi dalam implementasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dipicu oleh berbagai
faktor, antara lain: tertanggung tidak mengetahui akan hak-haknya dan tidak memahami isi
perjanjian (polis asuransi), lemahnya posisi tertanggung dan banyaknya pembelian sepeda
motor yang didanai oleh pihak leasing, yang pada akhirnya tidak melindungi tertanggung
tetapi melindungi pihak leasing. Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak
penanggung/ perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka
daerah Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang manfaat
lembaga pertanggungan/ asuransi. Sasaran ini lebih dispesifikasikan pada masyarakat
dalam lingkungan Rt. 002/02 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Prov. DKI Jakarta.
Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar tertanggung
mengetahui akan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya, sehingga apabila resiko itu
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benar-benar terjadi maka tertanggung akan mendapatkan haknya, sehingga pengalihan
resiko itu benar terjadi. Oleh karena itu, masyarakat dalam lingkungan Rt. 002/02 Kel.
Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, perlu
memahami permasalahan tersebut. Dengan adanya sosialisasi pembinaan dan pendidikan,
dan berdasarkan hasil pengamatan para penyuluh, serta hasil diskusi antara tim penyuluh
dan yang disuluh terlihat bahwa masyarakat dalam hal ini calon tertanggung dan
tertanggung sudah paham akan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dalam masalah
perasuransian, khususnya asuransi kendaraan bermotor. Dengan demikian walaupun
seandainya peristiwa itu terjadi, tertanggung/calon tertanggung bisa menikmatinya.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode
pelaksanaan yang rangkaian kegiatannya berupa:
(1) Survei
Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kecamatan Cipayung.
Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu
dilakukan survey di RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kegiatan ini, pelaksanaan PKM
menemui Camat Cipayung untuk menggali lebih dalam permasalahan krusial yang
terjadi di masyarakat sekitar. Hasil kegiatan ini didapatkan informasi bahwa
asuransi kendaraan bermotor dan permasalahannya menjadi salah satu
permasalahan yang sering terjadi. Masyarakat selama ini belum pernah
mendapatkan informasi mengenai asuransi kendaraan bermotor dan
permasalahannya.
(2) Ceramah
Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk
menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan asuransi
kendaraan bermotor dan permasalahannya. Metode ceramah dilakukan untuk :
a) menyajikan materi aturan hukum asuransi kendaraan bermotor dan
permasalahannya;
b) menginformasikan atau menjelaskan kebijakan pencegahan dan
penanggulangan asuransi kendaraan bemotor dan permasalahanya;
c) merangsang peserta pengabdian masyarakat agar memiliki keingintahuan
terhadap kebijakan pencegahan dan penanggulangan asuransi kendaraan
bermotor dan permasalahannya.
Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat
yang banyak jumlahnya dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap
mengenai asuransi kendaraan bermotor dan permasalahannya.
Pada sesi ceramah para pelaksana PKM menyampaikan materi antara lain:
a) Pencegahan;
b) Penanggulangan; dan
c) Peran masyarakat dalam membantu mencegah.
(3) Q & A
Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada
sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaanpertanyaan yang kemudian dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat
pula memberikan informasi atau pengalaman seputar asuranasi kendaraan bermotor
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dan permasalahannya. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing
sesi dapat menerima 5 pertanyaan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara mengenai asuransi kendaraan bermotor perlu adanya kesadaran hukum
masyarakat baik pada saat mengendarai kendaraan bermotornya maupun dalam rangka
menjaga sepeda motornya. Dalam rangka menjaga kendaraan bermotor dalam hal ini
sepeda motor, maka untuk mengurangi resiko sebaiknya diasuransikan.
Kedudukan orang yang mengasuransikan disebut tertanggung sedangkan perusahaan
asuransi disebut sebagai penanggung.
Kedudukan sebagai tertanggung mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta
kewenangan-kewenangan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung adalah
membayar sejumlah premi tertentu (sesuai yang tertera dalam perjanjian asuransi),
perjanjian asuransi disebut polis. Hal ini perlu diperhatikan oleh tertanggung karena apabila
pembelian kendaraan bermotor dalam hal ini sepeda motor, maka biasanya pembayarannya
ditanggung oleh pihak leasing.
Berkaitan dengan hal ini biasanya yang membayar premi adalah pihak tertanggung,
akan tetapi yang mendapat perlindungan adalah pihak leasing. Sehingga hal ini perlu
kewaspadaan dari tertanggung untuk lebih berhati-hati apabila mengasuransikan
kendaraannya. Karena tujuan asuransi adalah melindungi tertanggung.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh pihak tertanggung adalah hak-hak yang terkait
dengan penggantian apabila resiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. Artinya tujuan
asuransi akan tercapai apabila hak dan kewajiban seimbang. Jadi apabila kendaraan
mengalami kecelakaan ataupun kendaraan hilang pihak tertanggung akan mendapatkan
penggantian sesuai yang tertera dalam perjanjian.
Pandangan Friedman memberikan kesadaran pada kita bahwa institusi hukum harus dilihat
dalam kacamata sebuah sistem. Suatu sistem hukum bukanlah suatu perangkat yang abstrak
dari norma-norma tetapi merupakan suatu proses kegiatan. Dengan demikian apabila
hukum hendak digunakan untuk mengatasi penyalahgunaan penerapan asuransi sebagai
perlindungan terhadap tertanggung, maka peran masing-masing sub sistem harus
dimaksimalkan.
Kultur hukum merupakan salah satu sub sistem hukum yang sering kali terabaikan,
teranak tirikan bila dibandingkan dengan substansi atau struktur hukum. Kultur hukum
secara sederhana berintikan mengenai kesadaran (kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia tentang hukum atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara
ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. 9
Problematika kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan kesadaran
mengasuransikan perlu adanya sosialisasi Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, khususnya wilayah Rt. 002/02 Cipayung
merupakan salah satu wilayah yang warganya belum memahami asuransi khususnya
asuransi kendaraan bermotor, bahkan masih banyak warga yang belum memahami
substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Dengan demikian perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Hal ini mengingat secara substansial Undang-undang tentang Perasuransian memiliki
ketentuan yang penting untuk diketahui oleh setiap individu. Ketentuan yang dimaksud
antara lain: pertama, adanya perlindungan apabila masyarakat mengasuransikan kendaraan
9

Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Edisi Pertama, (Jakarta: CV Rajawali,
1982), halaman 152 dan 239.
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bermotornya; kedua, tertanggung akan merasa tenang apabila telah mengasuransikan
kendaraan bermotornya. Karena akan mendapatkan penggantian apabila terjadi resiko;
ketiga, tertanggung memahami hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kewenangankewenangan yang terkait dengan asuransi kendaraan bermotornya.
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau
perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Maka, kesadaran hukum dalam
hal ini kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum di
dalam masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan
dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Maka dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang sudah ada, masyarakat harus membangun adanya kesadaran
hukum di dalam dirinya. Dalam hal ini, masyarakat membangun kesadaran yang adaa
dalam dirinya untuk mentaati aturan yang ada yaitu mengasuransikan kendaraan
bermotornya agar haknya dapat dilindungi apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari.
Dalam konteks yang ideal, dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat khususnya warga
Cipayung Rt. 002/02 dengan memahami pentingnya asuransi dalam rangka menciptakan
ketenangan dirinya dalam menjaga harta miliknya khususnya kendaraan bermotor dapat
diatasi. Dan hal ini akan berpengaruh pada aktivitas kegiatannya sehari-hari yang tidak
selalu dihantui dengan rasa takut akan kehilangan kendaraan bermotornya.
Apabila ditinjau lebih jauh lagi maka kendaran bermotor yang dimilikinya merupakan
alat transportasi yang mereka gunakan dalam mengantarkan mereka mencari nafkah seharihari. Sehingga kendaraan bermotor yang mereka miliki dapat dikatakan tidak saja sebagai
alat transportasi tetapi lebih dikatakan sebagai alat utama pencari nafkah bagi dirinya dan
keluarga.
Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa
hal antara lain: memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai aturan hukum yang
mengatur tentang asuransi kendaraan bermotor, masyarakat mendapatkan pemahaman
berkenaan dengan langkah pencegahan dari tindakan pencurian dan berbagai
permasalahannya maupun pengalihan resiko kemudian masyarakat mendapatkan
pemahaman mengenai aturan dan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait
dengan asuransi dan masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai peran yang harus
dijalankan dalam rangka terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor, yaitu
hak-haknya dan kewenangan-kewenangan yang terkait.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dilakukan dalam rangka
untuk membangun kultur hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sistem hukum
bekerja dengan baik dalam rangka pentingnya penggunaan asuransi khususnya asuransi
kendaraan bermotor. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi berupa subtansi
aturan-aturan yang terkait dengan asuransi kendaraan bermotor sehingga masyarakat akan
memiliki pemahaman yang baik mengenai asuransi kendaraan bermotor dan
permasalahannya.
Saran sebagai rekomendasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah
pentingnya untuk membangun kesadaran hukum kepada masyarakat, terutama kepada
masyarakat yang awam mengetahui soal hukum khususnya mengenai asuransi kendaraan
bermotor. Sebaiknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendekatkan kepada
masyarakat yang masih kurangnya kesadaran akan hukum sehingga terciptanya kultur
hukum di Indonesia.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
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Abstrak
Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam masyarakat. Hal yang menyedihkan terkait
dengan kekerasan terhadap perempuan ini adalah banyaknya korban yang tidak mengadukan atau
melaporkan apa yang dialaminya, dan banyaknya saksi yang tidak mengadukan atau melaporkan
apa yang dilihatnya padahal korban menanggung beban penderitaan yang berat, masa depannya
diambang kehancuran, dan dilekati stigma yang kurang baik. Berkaitan dengan hal tersebut perlu
dilakukan pendampingan terhadap korban agar korban bias bangkit dari keterpurukan, dan dalam
rangka menumbuhkan keberanian untuk melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak yang
berwenang. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka
menumbuhkan kesadaran hukum untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang
disaksikannya, kepada pihak yang berwenang.
Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan, korban, pendampingan
Abstract
Violence against women often occurs in society. The sad thing related to violence against women
is the number of victims who do not complain or report what they experienced, and the number of
witnesses who do not report what they see even though the victims bear a heavy burden of suffering,
their future is on the verge of collapse, and are adhered to by a lack of stigma. well. In this regard,
it is necessary to assist victims so that victims can rise from adversity, and to foster the courage to
report what happened to the authorities. Besides, it is also necessary to conduct socialization to the
public to raise legal awareness to report acts of violence against women that they have witnessed,
to the authorities.
Keywords: violence against women, victims, assistance

1.

PENDAHULUAN
Deklarasi PBB (1983) tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan
bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah “Segala bentuk kekerasan berbasis jender
yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau
penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan
atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat
maupun dalam kehidupan pribadi” (Saanin, 2020). Korban tindak kekerasan terhadap
perempuan bisa perempuan yang telah berumah tangga, perempuan yang belum berumah
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tangga (masih lajang), dan anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi
di dalam rumah tangga, di jalan, di dalam angkutan umum, di sekolah, di media sossial
(Ciber/siber), maupun di tempat kerja. Selain itu, jenis kekerasan terhadap perempuan
bermacam-macam.
Di bawah ini jenis kekerasan terhadap perempuan disajikan dalam Tabel 1, berikut jumlah
dari tiap-tiap jenis kekerasan terhadap perempuan.
Tabel 1. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan
NO.

JENIS KEKERASAN

JUMLAH

1. KDRT
2. Poligami

275
7

3. Perceraian berdimensi KDRT

180

4. Kekerasan seksual

64

5. Kekerasan dalam pacaran

67

6. Pemaksaan perkawinan

1

7. Cybercrime

42

8. Pidana umum

43

9. Ketenagakerjaan

66

10. Trafficking

3

11. Pemaksaan orientasi seksual

2

12. Pemalsuan dokumen

4

13. Hak anak

3

14. Kasus komunitas

12

15. Kasus di luar klasifikasi

65

Sumber: “Pelecehan Seksual Didomisani Orang Terdekat”, Koran Tempo:
Kamis, 14 Maret 2019, hlm. 19.
Venny Siregar (Koordinator Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan Bagi
Perempuan Korban Kekerasan), sebagaimana dikutip oleh Avit Hidayat, di Koran Tempo
(2019) mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan
didominasi oleh orang-orang terdekat korban karena pelaku merasa memiliki kekuasaan
atas diri korban. Faktornya bisa bermacam-macam yaitu bisa berasal dari budaya patriarkhi,
salah menafsirkan agama dan menempatkan perempuan, dan perbedaan peran di mana lakilaki merupakan ordinat sedangkan perempuan merupakan sub-ordinat.
Sebuah survey yang dilakukan oleh Never Okay Project pada bulan Desember 2018
terhadap 1.240 responden mencatat bahwa 94 responden mengaku pernah mengalami
kekerasan seksual secara fisik di tempat kerja. Kekerasan seksual di tempat kerja paling
banyak terjadi di Jakarta (49,11%), dan diikuti oleh Jawa Barat (13,39%) (Imelda, 2020).
Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa
pekerja berhak atas perlindungan moral dan kesusilaan.
Dalam Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja – yang disusun oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama International Labour Organization
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(ILO) – ditegaskan bahwa pelecehen seksual: (a) dapat berbentuk pelecehan fisik, isyarat,
lisan, tertulis, dan psikologis; (b) pelecehan seksual di tempat kerja dapat terjadi ketika
tindakan tersebut menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif, mempengaruhi kondisi
kerja atas dasar imbalan seksual, dan tidak dapat diterima oleh korban; (c) pelecehan
seksual di tempat kerja dapat dialami dan dilakukan oleh pria maupun wanita; dan (d)
dugaan tindak pelecehan seksual dapat direspons oleh korban atau saksi dengan
memperingatkan pelaku, dapat dilaporlan kepada atasan langsung, bagian personalia,
pimpinan perusahaan, serikat pekerja, kantor dinas tenaga kerja setempat maupun diproses
secara hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (Dilecehkan, 2019).
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
menyatakan bahwa dari berbagai lembaga pengada layanann diperoleh laporan bahwa
jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat yaitu dari 348.466 kasus di
tahun 2017 menjadi 406.178 kasus di tahun 2018. Kasus kekerasan terhadap perempuan
paling banyak terjadi di Jawa Tengah yaitu sebanyak 2.913 kasus. Diikuti oleh DKI Jakarta
di mana terdapat 2.318 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Tabel 2. Tabulasi Data Nasional
NO.

KETERANGAN

JUMLAH

1.

Jumlah kekerasan di Indonesia

406.178

2.

Jumlah kekerasan terbanyak terdapat di Jawa Tengah

2.913

3.

Jumlah kekerasan terbanyak kedua di Jakarta

2.318

4.

Kekerasan terhadap isteri

5.114

5.

Kekerasan seksual di ranah KDRT

2.988

6.

Kekerasan dalam pacaran

2.073

7.

Kekerasan terhadap anak perempuan

1.417

8.

KDRT dan lainnya

690

Sumber : “Pelecehan Seksual Didominasi Orang Terdekat”, Koran Tempo:
Kamis, 14 Maret 2019, hlm. 19.
Dalam data terbaru Komnas Perempuan (2020) dipaparkan bahwa kasus kekerasan
terhadap perempuan di Indonesia yang pada tahun 2015 berjumlah 321.752, pada tahun
2016 sempat mengalami penurunan menjadi 259.150. Hal yang menggembirakan tersebut
tidak berlangsung lama karena pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 348.446, tahun
2018 meningkat lagi menjadi 406.178, dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 431.471
(yang meliputi 416 kasus yang bersumber dari Badan Peradilan Agama, dan 14.719 kasus
yang bersumber dari Lembaga layanan). Dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas
Perempuan dapat diketahui bahwa dalam 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan
naik sebanyak 97% (Firdausya, 2020). Selain itu, Komnas Perempuan juga merelease Data
Tindakan/Perilaku Kekerasan terhadap Perempuan via Siber yaitu adanya 97 aduan perkara
dengan 125 tindakan/perilaku. Pelaku kekerasan terhadap perempuan via Siber adalah 61%
kekasih, dan 39% adalah lain-lain (teman, kenalan atau orang yang tidak dikenal pelaku)
(Firdausya, 2020). Di bawah ini akan disajikan tabel data bentuk kekerasan dan persentase
tindakan/perilaku.
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Tabel 3. Data Tindakan/Perilaku Kekerasan Terhadap Perempuan via Siber
NO.

BENTUK KEKERASAN

1. Revenge porn
(Menyebarkan gambar porno korban)
2. Malicious distribution
(Menyebarkan dan merusak reputasi
korban)
3. Cyber harassment/bullying/spamming
(Mengancam, mengganggu korban)

PERSENTASE
TINDAKAN/PERILAK
U
30%
20%
15%

4. Impersonation
(Menyebarkan identitas korban)

8%

5. Cyber hacking
(Merusak reputasi korban)

6%

6. Cyber stalking/tracking
(Menguntit, mengawasi korban)

4%

7. Cyber recruitment
4%
(Memanipulasi korban)
8. Sexting
3%
(Mengirim gambar porno)
Keterangan : Satu kasus bisa melibatkan beberapa macam bentuk kekerasan
terhadap perempuan.
Sumber
: Naskah Catahu 2019/Komnas Perempuan 2020/Riset MI-NRC
sebagaimana dikutip Media Indonesia, Selasa: 10 Maret 2020,
hlm. 7.
Sementara itu di Jakarta kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat.
Menurut Indri Suparno (Komisioner Komnas Perempuan), ada dua kemungkinan penyebab
meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di Jakarta yaitu: (1) Wilayah Jakarta
memang memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam hal kekerasan terhadap perempuan
sehingga probabilitas terjadinya kekerasan-pun lebih besar; dan (2) peningkatan kesadaran
warga Jakarta untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi (Hidayat, 2019).
Kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di provinsi lain. Yayasan
Perlindungan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) melaporkan bahwa pada tahun 2019 di
Bengkulu terjadi 165 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 74% korban berusia di
bawah 18 tahun (Bela Diri, 2019).
Kasus kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dan menjadi sorotan publik tetapi
sulit diungkap padahal korban menanggung beban penderitaan yang berat, masa depannya
diambang kehancuran, dan dilekati stigma yang kurang baik. Menurut Tri Wahyuni, hal
tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Lembaga dan norma hukum tidak dapat
diandalkan untuk bisa mewujudkan keadilan bagi korban kasus pemerkosaan. Standar
pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP menyebabkan sulit mengungkap kasus
pemerkosaan; (2) Stigma sosial; dan (3) Korban takut disalahkan (2019). Hasil survei
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yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan
Changer.org terhadap 25.213 responden, menemukan fakta 6,5% atau 1.636 orang
mengatakan pernah diperkosa tetapi tidak melaporkan pemerkosaan yang dialaminya
karena takut akibat- akibatnya. Bahkan banyak korban yang tidak kuat menanggung hal
tersebut dan memilih untuk bunuh diri (Hidayat, 2019)
Sementara itu mengenai terjadinya peningkatan kekerasan terhadap perempuan
sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan di muka, aktivis perempuan Tunggal
Pawestri mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan semakin banyak perempuan korban
kekerasan yang berani melapor, dan mulai membaiknya sistem pendokumentasian kasus.
Hal yang cukup menngembirakan tersebut, menurut Tunggal Pawestri di sisi lain juga
cukup meresahkan karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki sarana yang lengkap
untuk membantu korban. Selain itu, perempuan rentan menjadi korban kekerasan di dunia
maya karena tidak adanya perangkat hukum yang memadai untuk melindungi perempuan
korban (Firdausya, 2020)
Dari uraian di muka dapat diketahui bahwa hal penting yang harus dilakukan dalam
kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan agar korban mendapat pertolongan adalah
bahwa korban, dan warga masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan terhadap
perempuan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini korban atau warga
masyarakat harus memiliki keberanian, kesadaran dan kepercayaan diri untuk melaporkan
apa yang dialaminya atau apa yang dilihatnya kepada pihak yang berwajib, Komnas
Perempuan, dan lembaga pengada layanan. Untuk itu diperlukan pendampingan agar
korban dan warga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi
kekerasan terhadap perempuan.
Sebagaimana diketahui bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menjamin hak
atas perlindungan diri pribadi, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia. Hal tersebut dapat diketahui dari salah satu tujuan NKRI
sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu
“melindungi segenap bangsa Indonesia”, serta ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi
…, kehormatan, martabat … serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal
28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk
bebas dari … atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia …”. Berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka perempuan mempunyai
hak untuk mendapatkan perlindungan berkaitanan dengan tindak kekerasan terhadap
perempuan. Kenyataannya hingga saat ini Indonesia belum menerbitkan undang-undang
yang mengatur kekerasan terhadap perempuan secara khusus dan tersendiri. Selama ini
yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tentu saja tidak dapat menjerat pelaku di luar
rumah tangga karena kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga
terjadi di luar rumah bahkan di media sosial.
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap manusia.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari substansi
hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya (kultur) hukum
(legal culture) (Friedman, 1969). Menurut Lawrence M. Friedmann, “substance is what
we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real
observable behavior patterns of actors within the system”. Substansi hukum adalah segala
apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Dengan demikian substansi hukum
adalah aturan atau norma. Wujud konkret substansi hukum adalah segala jenis produk
hukum. Struktur hukum “is the body, the framework, the longlasting shape of the system;
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the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdication, the table of
organization”. Berbagai lembaga hukum yang dibentuk oleh Pemerintah yang tugas dan
fungsinya berkenaan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan
bentuk dari struktur hukum. Terakhir, kultur hukum oleh Friedmann diartikan sebagai “…
attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and
values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively”
) (Friedman, 1969). Kultur hukum atau budaya hukum adalah “keseluruhan sikap dari
masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana
seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat” (Manan, 2009).
Berdasarkan pandangan Friedman tersebut dapat diketahui bahwa institusi hukum
adalah sebuah sistem. Suatu sistem hukum bukanlah suatu perangkat yang abstrak dari
norma-norma tetapi merupakan suatu proses kegiatan atau pekerjaan. Dengan demikian
apabila hukum ingin digunakan sebagai sarana dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap
perempuan, maka peran masing-masing sub-sistem harus dioptimalkan. Tidak bisa hanya
mengandalkan salah satu sub-sistem saja, misalnya hanya sub-sistem substansi hukum
berupa regulasi melainkan harus ketiga komponen tersebut secara bersama-sama.
Kenyataan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, serta ketiadaan
undang-undang yang secara khusus dan tersendiri mengatur kekerasan terhadap perempuan
telah mendorong TIM PKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendampingan Korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Permasalahannya”.
2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahap awal
Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu
dilakukan survey di RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam survey, Tim PKM menemui Ketua RT
002/RW 02, dan diperoleh keterangan bahwa di RT 002/RW 02 sering terjadi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan selama ini warga masyarakat belum pernah
memperoleh informasi mengenai peraturan yang mengatur tentang kekerasan terhadap
perempuan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut terjadi.
Tahap pelaksanaan
1. Ceramah
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pendampingan korban kekerasan
terhadap perempuan dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai
“Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya”
dengan metode ceramah. Dalam ceramah tersebut disampaikan beberapa peraturan
erundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dan diikuti
dengan pemberian pedoman mengenai apa yang harus dilakukan oleh korban kekerasan
terhadap perempuan, dan warga masyarakat yang melihatnya.
2. Q & A
Setelah ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga
RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dalam 3 (tiga) termin, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM. Selanjutnya
dilakukan kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dengan cara
melakukan simulasi, pembinaan, pendidikan, dan latihan-latihan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegitan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendampingan Korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Permasalahannya” menekankan pada masalah
pencegahan tindak kekerasan terhadap permepuan, perlindungan terhadap korban tindak
kekerasan terhadap perempuan, serta pendampingan korban tindak kekerasan terhadap
perempuan. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa
ceramah mengenai “Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan
Permasalahannya” yang diikuti dengan kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap
perempuan dengan cara melakukan simulasi, pembinaan, pendidikan, dan latihan-latihan,
warga masyarakat RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang semula tidak mempunyai pengetahuan mengenai
peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan
menjadi tahu dan mempunyai pemahaman yang utuh mengenai peraturan perundangundangan tersebut.
Dengan pemahaman tersebut diharapkan timbul kesadaran di kalangan warga masyarakat
sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah, dan korban kekerasan
terhadap perempuan mendapatkan penanganan yang semestinya. Selain luaran tersebut ada
juga luaran berupa artikel yang akan dimuat dalam jurnal yang diterbitkan oleh Universitas
Tarumanagara.
KESIMPULAN
Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan setelah ceramah mengenai “Pendampingan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya” yang dilanjutkan dengan
simulasi, pembinaan, pendidikan, dan latihan-latihan dapat diketahui bahwa warga
masyarakat menjadi tahu mengenai perlunya diberikan perlindungan dan pendampingan
korban kekerasan terhadap perempuan agar yang bersangkutan dapat bangkit dari
keterpurukan. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut
diharapkan warga masyarakat di wilayah RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan
Cipatung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendampingan
kepada korban kekerasan terhadap perempuan, dan dapat melakukan pencegahan atas
terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4.
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ABSTRAK

Kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan 2 warga Kota Depok
Provinsi Jawa Barat yang terkonfirmasi positif mengidap virus penyebab penyakit tersebut. Pada 15 Maret,
Indonesia mengumumkan 117 kasus yang terkonfirmasi dan semakin mengalami peningkatan drastis
hingga Juni 2020 tercatat 55.092 orang. Khusus di kota Depok tercatat kurang lebih 618 pasien. Presiden
menginstruksikan untuk malaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wali Kota Depok
juga menetapkan PSBB untuk Kota Depok. Masih terdapat pelanggaran terhadap PSBB tersebut
dikarenakan warga tidak mengetahui jal-hal apa yang merupakan larangan dan yang diperbolehkan
dalam PSBB. Pengabdian masyarakat ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya Kota Depok terkait aturan hukum, hal yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan serta sanksi ancaman sanksinya. Pegabdian ini dilaksanakan dengan penyuluhan yang
dilakukan di Kota Depok melalui daring dikarenakan masih dalam masa pandemic covid-19. Sosialisasi
dihadiri oleh 65 Peserta melalui pemaparan materi dan tanya jawab. Melalui sosialisasi ini masyarakat
mengalami penigkatan pemahaman terkait aturan PSBB khususnya di Kota Depok.
Kata Kunci: edukasi, PSBB, Jawa Barat
ABSTRACT
The first case of COVID-19 was confirmed in Indonesia on March 2, 2020, with 2 residents of Depok City,
West Java Province who were confirmed positive for the virus that causes the disease. On March 15,
Indonesia announced 117 confirmed cases and this has increased drastically until June 2020, with a record
of 55,092 people. Especially in the city of Depok, there were approximately 618 patients. The President
instructed to implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The Mayor of Depok has also set the PSBB
for Depok City. There are still violations against the PSBB because residents do not know what are the
prohibitions and what is allowed in the PSBB. This community service is important to provide understanding
to the community, especially Depok City regarding legal rules, what is allowed and what is not allowed and
the threat of sanctions. This community service is carried out with counseling carried out in Depok City via
online because it is still in the covid-19 pandemic period. The socialization was attended by 65 participants
through material presentation and question and answer. Through this socialization, the community
experienced an increase in understanding regarding the PSBB regulations, especially in Depok City.
Keywords: education, PSBB,

Depok City

1.

PENDAHULUAN
Kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan 2
warga Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang terkonfirmasi positif mengidap virus
penyebab penyakit tersebut. Pada 15 Maret, Indonesia mengumumkan 117 kasus yang
terkonfirmasi dan semakin mengalami peningkatan drastis hingga Juni 2020 tercatat 55.092
orang. Khusus di kota Depok tercatat kurang lebih 618 pasien. Presiden menginstruksikan
untuk malaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wali Kota Depok juga
menetapkan PSBB untuk Kota Depok. Masih terdapat pelanggaran terhadap PSBB tersebut
dikarenakan warga tidak mengetahui jal-hal apa yang merupakan larangan dan yang
diperbolehkan dalam PSBB. Pengabdian masyarakat ini menjadi penting untuk
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memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Kota Depok terkait aturan hukum,
hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta sanksi ancaman sanksinya.
Terdapat pelanggaran yang masih sering dilakukan seperti tidak menggunakan masker,
berkumpul di tempat yang dilarang. Pegabdian ini dilaksanakan dengan penyuluhan yang
dilakukan di Kota Depok melalui daring dikarenakan masih dalam masa pandemic covid19. Sosialisasi dihadiri oleh 65 Peserta melalui pemaparan materi dan tanya jawab.
PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah
kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan
PMK Nomor 9 Tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal
2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah
provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau
kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke
beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit
juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau
negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah
wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.
PSBB ditetapkan melalui permohonan gubernur/bupati/walikota mengajukan
permohonan Pembatasan Sosial berskala Besar Kepada Menteri dengan disertai data
:peningkatan jumlah kasus menurut waktu penyebaran kasus menurut waktu, kejadian
transmisi lokal,Jika dalam data yang diajukan menunjukkan,Peningkatan jumlah kasus
seara bermakna dalam kurun waktu tertentu, Terjadi penyebaran kasus secara cepat di
wilayah lain dalam kurun waktu tertentu,Ada bukti terjadi transmisi lokal. Maka
Menteri Menetapkan PSBB pada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu.
Untuk mematuhi aturan terkait PSBB di Kota Depok masyarakat membutuhkan
informasi awal yang jelas terkait hal apa yang dilarang maupun pengecualiannya sehingga
dibutuhkan edukasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi dengan
memberikan materi terkait aturan dan proses penerapannya.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan edukasi ini adalah penyampaian materi
berupa power point serta dokumen terkait fakta-fakta penularan covid di Kota Depok.
Sebelum materi disampaikan dilakukan proses menguji pengetahuan awal masyarakat
sasaran terkait PSBB (hal yang dilarang dan pengecualiannya) dengan memberikan 2
pertanyaan yaitu pertama, apa saja hal yang dilarang dalam PSBB? Pertanyaan kedua, apa
saja yang dikecualiakan atau boleh dilakukan dalam PSBB di Kota Depok? Proses edukasi
kemudian dilanjutkan pada tahap penyampaian materi. Materi disampaikan kepada 65
peserta dengan memaparkan materi yang relevan terkait judul pengabdian. Tahap
selanjutnya setelah penyampaian materi adalah proses tanya jawab, para peserta diberikan
kesempatan untuk menanyakan hal-hal terkait judul pengabdian yang disampaikan, tahap
terakhir adalah evaluasi dimana tim pengabdi Kembali memberikan pertanyaan yang sama
seperti yang ditanyakan sebelum kegiatan edukasi dimulai.
a. Penyampaian materi
Adapun materi yang disampaikan pada saat edukasi dilakukan yaitu: terkait proses
PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat gubernur/bupati/walikota mengajukan
permohonan Pembatasan Sosial berskala Besar Kepada Menteri dengan disertai data
peningkatan jumlah kasus menurut waktupenyebaran kasus menurut waktu kejadian
transmisi lokal. Jika dalam data yang diajukan menunjukkan Peningkatan jumlah kasus
seara bermakna dalam kurun waktu tertentu Terjadi penyebaran kasus secara cepat di
wilayah lain dalam kurun waktu tertentu Ada bukti terjadi transmisi lokal Maka
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Menteri Menetapkan PSBB pada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu. Penjelasan dilanjutkan
dengan memaparkan terkait hal yang wajib dilakukan pada saat PSBB. Selama
pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan air
mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS); dan menggunakan masker di luar rumah. Pembatasan aktivitas luar rumah
dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud meliputu: a. pelaksanaan pembelajaran
di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e.
kegiatan sosial dan budaya; dan f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda
transportasi
Hal penting yang selanjutnya dijelaskan dalam pemberian edukasi ini adalah terkait
proses penyelenggaraan Pendidikan bahwa Selama pemberlakuan PSBB, Kegiatan di
sekolah dihentikan Semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan
melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masingmasing melalui metode
pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.Kegiatan dan aktivitas pelayanan
administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
Inilah Dasar Hukum Study From Home di Jawa Barat. Namun terdapat pengecualian
terhadap larangan ini, yang disebutkan bahwa Pengecualian pemberhentian sementara
kegiatan di institusi pendidikan lainnya dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan
dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan
Pemabatasan Aktifitas Bekerja di tempat Kerja/Kantor yang disebutkan dalam Pasal 7
Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat
kerja/kantor. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja
dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal. Inilah Dasar Hukum Work From Home
Jawa Barat
PENGECUALIAN
1. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan
pengaturan dari kementerian terkait;
2. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19
dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari
kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. pelaku usaha yang bergerak pada sektor: 1. kesehatan; 2. bahan pangan, makanan,
dan minuman; 3. energi; 4. komunikasi dan teknologi informasi; 5. keuangan; 6.
logistik; 7. perhotelan; 8. konstruksi; 9. industri strategis; 10. pelayanan dasar,
utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek
tertentu; dan/atau 11. kebutuhan sehari-hari. d. organisasi kemasyarakatan lokal dan
internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan
keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di
tempat tertentu maka : kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara
virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak
secara fisik (physical distancing).
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penanggungjawab Restoran/Rumah
Makan
648

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

1. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau
di tempat tertentu kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng,
dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
2. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away),
melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan
antar;
3. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter
antarpelanggan;
4. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan
sesuai ketentuan;
5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan
untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses
persiapan, pengolahan dan penyajian;
6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai
standar;
7. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang
memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
8. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir bagi
pelanggan dan karyawan;
9. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di
atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan i. mengharuskan karyawan
yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman
menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman
keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam Pemberian Edukasi terkait PSBB tim pengabdi juga menjelaskan terkait alasan
PSBB di tempat umum mengingat hal ini sering mendapatkan protes ddari masyarakat.
Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah
terbatas di tempat atau fasilitas umum. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib
menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama
pemberlakuan PSBB. Namun terdapat pengecualian yaitu :
a. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
b. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari (pasar rakyat; toko
swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko
khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
toko/warung kelontong Dan jasa binatu (laundry))
c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
Pembatasan Kegiatan Sosial Budaya
a. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan sosial dan
budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
b. Kegiatan sosial dan budaya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan
atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik;
e. budaya
Adapun pengecualia terhadap ketentuan ini yaitu : untuk kegiatan: a. khitanan; b.
pernikahan; dan c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Covid649
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19.Hal penting yang juga ditekankan tim pengabdi dalam edukasi PSBB ini yaitu
cualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi: a. kendaraan bermotor pribadi; b. angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum; c. angkutan perkeretaapian; dan d. angkutan
sungai, danau, dan penyeberangan. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan
pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda
transportasi.
b. Melakukan Evaluasi
Melakukan pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat
leberhasilan pelaksanaan PKM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan melaksanakan tanya
jawab kepada para peserta abdimas. Dalam tahap ini peserta bertanya dengan pertanyaan
yang Sebagian besar mengarah kepada larangan penggunaan transportasi umum,
melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, penggunaan masker dan berkumpul
di tempat umum. Terdapat banyak peserta yang ingin bertanya namun karena keterbatasan
waktu maka hanya diberikan kesempatan kepada lim apenanya untuk menyampaikan
pertanyaan kemudian pertanyaan dijawab oleh tim pengabdi.
c. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama dengan
pertanyaan yang telah diberikan sebelum pemaparan materi. Berdasarkan hasil observasi
terjadi peningkatan pemahaman terkait hal-hal yang dilarang, mengapa PSBB
dilaksanakan, pengecualian dalam bidang pendidkan,sosial keagamaa serta ancaman
sanksinya. Pada saat di awal atau pre teset peserta hanya bisa menyebutkan kewajiban
hanya menggunakan masker tetapi setelah materi disampaikan peserta dapat menjawab
selain menggunakan masker, mencuci tanga dan membawa pembersih tangan beralkohol
untuk mensterilkan kotoran pada tangan. Sebelumnya peserta tidak mengetahuai mengapa
dilaksanakan study from home dan work frome home setelah penjelasan materi peserta
dapat menjawab dasar hukum beserta alasannya. Selain itu pesera juga dapat memaparkan
pengecualian-pengeceualian dari setiap latangan yang awalnya belum diketahui oleh
peserta.
d. 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
Hasil yang dicapai dari dilaksanakannya edukasi PSBB Kota Depok (hal yang dilarang
dan pengecualiannya) sangat terlihat dari keberhasilan peserta menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdi setelah membawakan materi. Tim pengabdi
juga memberikan pertanyaan dengan deskripsi kasus-kasus dan peserta berhasil melakukan
diferensiasi terhadap hal yang menjadi kewajiban, hal yang diperbolehkan serta larangan
dari penerapan PSBB.
Hal ini dapat terlihat dari antusiasme peserta pada saat tanya jawab terkait PSBB
Tentang alas an PSBB dan Pada tahap akhir tim pengabdi memberikan pertanyaan secara
lisan yang harus dijawab oleh peserta. Para peserta banyak yang dapat menjawab
pertanyaam tersebut dengan tepat. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan
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pemahaman masyarakat perihak materi yang disampaikan. Berikut grafik hasil capaian
setelah melakukan penyampaian materi.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Banyak peserta abdimas yakni masyarakat kota depok yang belum mengetahui terkait
larangan dan pengecualian dalam PSBB sehingga proses edukasi ini menjadi penting untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait PSBB. Proses edukasi dengan
penyampaian materi, tanya jawab dan umpan balik merupakan salah satu cara yang efektif
kepada masyarakat kota Depok namun tidak cukup hanya sekali tetapi dibutuhkan proses
edukasi secara rutin dan monitoring dan kerja sama dari semua pihak.
5.Ucapan Terimakasih
Terimakasih kepada Rektor UPN Veteran Jakarta, LPPM UPN Veteran Jakarta ,
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Mitra Pengabdian Masyarakat yang telah
mendukung mulai dari awal perancangan proposal, pelaksanaan hingga tahap akhir
melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
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ABSTRAK
Di wilayah Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok merupakan wilayah yang kurang memahami
hukum dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih relatif terbatas. Warga setempat lebih memlih
berdagang atau berwiraswasta daripada mengenyam pendidikan hukum. Dengan demikian pada saat
berhadapan dengan hukum mereka kurang memahami. Oleh karenanya, ketidakpahaman mereka harus
mendapat pemahaman bantuan hukum.
Terkait dengan pemahaman bantuan hukum tersebut, Negara mempunyai kewajiban agar dapat mewujudkan
terselenggaranya suatu peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap
individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan suatu keadilan, yang antara lain dilaksanakan dengan cara
meyediakan bantuan hukum baik berupa pendampingan maupun konsultasi hukum terkait masalah perdata,
pidana maupun tata usaha, baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang perlu dikawal pelaksanaannya dalam rangka tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat
yang tersangkut masalah hukum.
Bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu/miskin merupakan bagian dari fungsi dan peran
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan
hukum, karena bantuan hukum terhadap orang tidak mampu/miskin merupakan pembelaan terhadap hak asasi
manusia. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian bantuan hukum oleh LBH belum berjalan
secara optimal, karena posisi wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga terkadang timbul faktor kesulitan
untuk menjangkaunya.
Kata Kunci : LBH, Bantuan Hukum, Depok
ABSTRACT
In the area of Beji Village, Beji Subdistrict, Depok City is an area that does not understand the law because
of its relatively limited educational background. Local residents prefer to trade or be self-employed rather
than receive legal education. Thus when dealing with the law they do not understand. Therefore, their lack
of understanding must obtain an understanding of legal aid.
In relation to the understanding of legal aid, the State has an obligation to realize the implementation of a
fair trial by guaranteeing the creation of a situation in which each individual has the right to obtain justice,
which, among other things, is carried out by providing legal assistance in the form of assistance or legal
consultations related to it. civil, criminal and administrative matters, both litigation and non-litigation as
stipulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal aid is a part of human rights whose
implementation needs to be monitored in order to achieve justice and legal certainty for people who are
involved in legal problems.
Legal aid, especially for the poor / poor, is part of the function and role of the Legal Aid Institute (LBH) in
fighting for human rights and equality before the law, because legal aid for poor / poor people is a defense
of human rights. However, in its implementation, the provision of legal aid by LBH has not been running
optimally, because the position of the area is far from urban areas so that sometimes there are difficulties in
reaching it.
Keywords: LBH, Legal Aid, Depok
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PENDAHULUAN
Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19’ 00” – 6o 28’ 00”
Lintang Selatan dan 106o 43’ 00” – 106o 55’ 30” Bujur Timur. Secara geografis, Kota
Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah
Jabotabek.
Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran
rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas
permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah
termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2.
Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan
Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ.
Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk
akibat tercemar.
Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng
yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan
antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai
Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.
Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan
(Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976
perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang
kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta
meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan
pelayanan.
Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung
dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu
Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan
perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air
Berbicara mengenai bantuan hukum yang diberikan untuk kepada anggota
masyarakat yang tidak mampu/miskin, negara mempunyai kewajiban untuk dapat
mewujudkan terselenggaranya suatu peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya
suatu keadaan di mana setiap anggota masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan
suatu keadilan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diamandemen, terlihat adanya perubahan dalam penyelenggara pada bidang bantuan
hukum. Sehingga, dibuatlah peraturan perundang-undangan oleh pemerintah yang
mengatur mengenai bantuan hukum atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
bantuan hukum. Bantuan hukum berupa pendampingan maupun konsultasi hukum terkait
masalah perdata, pidana maupun tata usaha, baik secara litigasi maupun non litigasi
menjadi sesuatu hal yang kurang terjangkau bagi masyarakat khusunya yang tinggal jauh
dari perkotaaan.
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,
Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah
hukum, meliputi hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi. Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima
Bantuan Hukum.
Persoalan bantuan hukum dapat diartikan bantuan hukum yang diberikan oleh
advokat dan procureur di depan persidangan pengadilan negeri sebenarnya bukanlah suatu
barang baru saja. Masalah seperti ini, sudah cukup lama dikaji dalam pelajaran hukum acara
pidana maupun hukum acara perdata. Namun, hingga saat ini masalah seperti ini rupanya
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masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut baik di dalam konteks usaha
penegakan hukum maupun hak asasi manusia.
Bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu untuk memperoleh
bantuan tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan
hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya
ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi jika
melihat prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk
dibela. Advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dikawal
pelaksanaannya dalam rangka tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja
dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang
bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup
sekurang-kurangnya:
a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
c. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela
diri sepenuhnya.
Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan
martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa
perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang sering disebut sebagai master piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum,
memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur
secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka selama proses
pemeriksaan perkaranya berlangsung.
Pembelaan bagi orang miskin merupakan bagian dari fungsi dan peranan Lembaga
Bantuan Hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan
hukum, karena pembelaan terhadap orang miskin merupakan pembelaan terhadap hak asasi
manusia dan bukan hanya sekedar pertolongan. Reformasi hukum dan peradilan harus
terus-menerus dilakukan, karena bidang ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan
akses masyarakat untuk mendapatkan pengadilan, apalagi UUD Negara RI tahun 1945
telah menyebutkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum.
Pada umumnya, permasalahan mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam
memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kota Depok yang tersangkut
masalah hukum baik untuk perkara pidana, perkara perdata atau perkara tata usaha negara
kurang maksimal dikarenakan wilayahnya jauh dari perkotaan sehingga sulit untuk
dijangkau pemberi bantuan hukum seperti halnya Lembaga Bantuan Hukum.
Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan warga
masyarakat kota Depok akan memperoleh pengetahuan mengenai peran LBH dalam
memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tersangkut masalah hukum.
2. METODE PELAKSANAAN
Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yakni Peran Lembaga
Bantuan Hukum Dalam Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kota Depok, maka
metode pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan metode penyuluhan yang dihadiri sekitar
30 peserta. Implementasi riil dilakukan melalui proses berdialog dengan masyarakat
sasaran serta berdiskusi melalui kegiatan pra penyuluhan, setelah itu ditindaklanjuti dengan
kegiatan penyuluhan, setelah dilakukan sosialisai maka diadakan pula tanya jawab.
Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan tertib administratif, sehingga
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setiap kegiatan wajib mendapatkan izin dan dilakukan pencatatan pada kantor pengurus
lingkungan 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.

3. PEMBAHASAN
d. Penyampaian materi
Adapun materi yang disampaikan pada saat penyuluhan dilaksanakan mencakup
ruang lingkup Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum. Isu utamanya adalah
menyampaikan pemahamam tentang Lembaga Bantuan Hukum, syarat pemberi bantuan
hukum, subyek penerima bantuan hukum, syarat mendapatkan bantuan hukum, hak dan
kewajiban penerima bantuan hukum. Penyuluhan terkait Peran Lembanga Bantuan
Hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat disampaikan untuk memberikan
peningkatan pemahaman bagi masyarakat yang tersangkut masalah untuk memperoleh
bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum. Beberrapa hal yang dijelaskan antara lain
:
• Pengertian Lembaga Bantuan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
bantuan hukum (Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).
• Syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
- Berbadan hukum;
- Terakreditasi;
- Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- Memiliki pengurus; dan
- Memiliki program bantuan hukum.
• Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang
tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha,
dan/atau perumahan.
• Hak yang diperoleh Penerima Bantuan Hukum
- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetep
- Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai peraturan dan kode etik advokat
- Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemberian bantuan hukum
• Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
- Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan
Kronologi Singkat Kasus;
- Menyerahkan dokumen berkaitan dengan masalah (berupa bukti-bukti);
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
• Syarat Mendapatkan Bantuan Hukum
- Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan
Kronologi Singkat Kasus;
- Menyerahkan dokumen berkaitan dengan masalah (berupa bukti-bukti);
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;
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- Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara
tertulis, dapat diajukan secara lisan.

Gambar 1 : Tim Pengabdi bersama Pengurus Lingkungan Kp. Pulom Beji - Depok
e. Proses Tanya Jawab oleh Peserta
Proses tanya jawab dan diskusi delakukan setelah penyampaian materi. Peserta diberikan
kesempatan untuk bertanya terkait materi-materi yang tekah disampaikan dalam proses ini
peserta aktif dan antusias dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

Gambar 2 : Peserta antusias dan aktif mengajukan pertanyaan kepada Tim
Pengabdi

656

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

f. Melakukan Evaluasi
Setelah pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat keberhasilan
pelaksanaan PKM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan membagikan questioner kepada
para peserta untuk melihat tingkat pengetahuan mengenai Peran Lembaga Bantuan
dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kota Depok. Melalui tahap ini
dapat dilihat manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan bagi masyarakat mitra. Dari hasil
evaluasi terlihat peningkatan pengetahuan dari peserta dengan membandingkan jawaban
yang benar sebelum dan sesudah materi disampaikan
d. 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.
4. HASIL YANG DICAPAI
Setelah dilakukan penyampaian materi tentang Lembaga Bantuan Hukum dalam
memberikan bantuan hakim, ada banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta terutama
oleh mereka sedang menghadapi masalah hukum, antara lain mengenai tentang prosedur
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum apa saja yang bisa mereka didapatkan.
Selanjutnya pengabdi memberikan tanggapan bahwa setiap orang berhak mengajukan
permohonan bantuan hukum dengan cara hadir ke kantor LKBH UPNVJ sebagai salah satu
lembaga bantuan hukum yan ada di Jakarta atau bisa juga melalui nomor handphone yang
pengabdi berikan. Jika dalam penanganan bantuan bantuan hukum harus berhadapan
dengan pihak ketiga, maka LBH akan menyediakan surat kuasa untuk ditandatangani
sebagai legal standing bagi LBH untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
dalam memberikan pembelaan hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH meliputi
konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun di
Pengadilan.
Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Peran Lembaga Bantuan Dalam
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kota Depok. Para peserta yang merupakan
Ketua RW, ketua RT, organisasi Pemuda, Ibu-Ibu PKK dan masyarakat umum memahami
terkait materi yang telah disampaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang
disampaikan oleh tim pengabdi.
Hal ini dapat terlihat dari antusiasme peserta pada saat tanya jawab terkait syarat
mendapatkan bantuan hukum serta hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Pada
tahap akhir tim pengabdi memberikan pertanyaan secara lisan yang harus dijawab oleh
peserta. Para peserta banyak yang dapat menjawab pertanyaam tersebut dengan tepat. Dari
hasil tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat perihal materi yang
disampaikan.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Proses penyampaian materi melalui penyuluhan yang dilanjutkan dengan
pembimbingan dapat membantu peningkatan pemahaman masyarakat tentang Lembaga
Bantuan Hukum, syarat pemberi bantuan hukum, subyek penerima bantuan hukum, syarat
mendapatkan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran LBH dalam memberikan bantuan
hukum dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya dalam satu kali kegiatan namun
harus dilakukan secara berkelanjutan.
657

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Ucapan Terimakasih
Terimakasih kepada Rektor UPN Veteran Jakarta, LPPM UPN Veteran Jakarta,
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Mitra Pengabdian Masyarakat yang telah
mendukung mulai dari awal perancangan proposal, pelaksanaan hingga tahap akhir
melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
Abdurrahman (1983). Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta
M.Yahya Harahap (1985), Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan, Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta
Adami Chazawi (2008), Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia,
Jakarta
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
______________, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
_______________, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma
______________, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

658

ID A-HUKUM-08

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI DAN
HUKUM (DASAR HUKUM PEMBUATAN AKTA)
Siti Nurul Intan Sari .D1, Wardani Rizkianti 2
1

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel :sinuinsada@yahoo.com
2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel :rizkianti88@gmail.com
ABSTRAK
Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu
dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Dalam
ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa
setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta
Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan,
yang disebut Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan dan lain-lainnya yang dapat
disepakati oleh pasangan suami istri. Pada umumnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai
Perjanjian Perkawinan mulai dari dasar hukum hingga tata cara pembuatan Perjanjian Perkawinan yang
dilakukan dengan menggunakan Akta Otentik yaitu Akta Notaris. Selain itu, aspek psikologi dari adanya
perjanjian kawin antara suami dan istri dalam Perkawinan. Tujuan dari Pengabdian ini, adalah agar
masyarakat mengetahui dan memahami mengenai Perjanjian Perkawinan mulai dari dasar hukum, pembuatan
akta dan aspek psikologisnya. Pengabdian ini dilakukan bekerjasama dengan AISAID Consulting Indonesia
(Biro Psikologi Makassar) melalui daring dikarenakan masih dalam masa pandemic Covid-19. Metode yang
dilakukan dengan memberikan edukasi (penyuluhan dan dialog tanya jawab) kepada masyarakat. Melalui
Pengabdian ini masyarakat mengalami penigkatan pemahaman terkait Perjanjian Kawin mulai dari dasar
hukum, pembuatan akta dan aspek psikologi.
Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Dasar Hukum, Pembuatan Akta
ABSTRACT
Human nature as a creature that is created with the sex classifications of male and female, will be attracted
to each other to then unite themselves in the bond of marriage. In the provisions of Article 28B of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that every person has the right to form a family and
continue their offspring through a legal marriage and the State guarantees the child's right to live, grow and
develop and has the right to protection from violence and discrimination. At the time or before the marriage
takes place, the two parties with mutual consent may enter into a written agreement which is legalized by the
registration officer of the marriage, which is called the Marriage Agreement which regulates assets and
others that can be agreed upon by the husband and wife. In general, many people do not know about the
Marriage Agreement starting from the legal basis to the procedure for making a Marriage Agreement which
is carried out using an Authentic Deed, namely the Notary Deed. In addition, the psychological aspect of the
existence of a marriage agreement between husband and wife in marriage. The purpose of this service is for
the public to know and understand about the Marriage Agreement starting from the legal basis, making deeds
and psychological aspects. This service was carried out in collaboration with AISAID Consulting Indonesia
(Makassar Psychology Bureau) online because it was still in the Covid-19 pandemic period. The method used
is by providing education (counseling and question and answer dialogue) to the community. Through this
Community Service, the community experiences an increase in understanding regarding the Marriage
Agreement starting from the legal basis, deed making and psychological aspects.
Keywords : Marriage Agreement, Legal Base, Deed Create
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1.

PENDAHULUAN
Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis
kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian
mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. 10 Dalam ketentuan Pasal 28B UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta
Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutya disebut Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Perkawinan tidak saja menimbulkan hubungan kekeluargaan, tetapi juga dalam
bidang harta kekayaannya. Masalah harta benda merupakan hal yang sangat sensitif dalam
sebuah perkawinan, karena merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan
timbulnya berbagai perselisihan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan.
Tidak dibuatnya/tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan
dilaksanakan, dapat memicu sengketa harta bersama antara suami istri. 11 Harta bersama
adalah benda yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UndangUndang Perkawinan yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah atau
sepanjang perkawinan berlangsung.
Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi
No.69/PUU/XIII/2015, menjadi dasar hukum bagi calon suami dan istri untuk membuat
perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan membuat harta suami dan
istri menjadi terpisah dalam perkawinan (berada di dalam kekuasaan masing-masing
pihak). Sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut tidak
memerlukan persetujuan salah satu pihak.
Urgensi perjanjian perkawinan, tergantung masing-masing pihak yang
membutuhkan. Misalnya perjanjian kawin sangat diperlukan, terutama untuk WNI yang
menikah dengan WNA, karena berhubungan dengan hak WNI untuk memiliki hak atas
tanah di Indonesia. Bagi pasangan yang memiliki usaha, untuk melindungi aset bersama
untuk kelangsungan rumah tangga, Perjanjian Kawin tentulah sangat dibutuhkan, apabila
pasangan yang mempunyai usaha tersebut, usahanya mengalami masalah seperti
mempunyai hutang ataupun bangkrut.
Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi hukum dan
tata cara pembuatan akta perjanjian kawin hingga pendaftarannya serta aspek psikologinya,
membuat kami mengadakan pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi dengan judul
"Perjanjian Kawin Ditinjau Dari Aspek Psikologi Dan Hukum (Dasar Hukum
Pembuatan Akta)"

Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h. 9.
A. Damanhuri, H.R, 2012, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar
Maju, Bandung, h. 3.
10
11
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2. METODE PELAKSANAAN
Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode daring, yaitu siaran langsung di
instagram Biro Psikologi Makassar karena adanya Pandemi Covid 19, sehingga tidak
memungkinkan pengabdian masyarakat dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan
peserta. Pengabdian ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia yaitu follower maupun
bukan follower ASAID Consulting (Biro Psikolog Makassar) sebanyak lebih kurang 150
peserta, karena dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sebelum pelaksanaan
Pengabdian, para pengabdi menpersiapkan terlebih dahulu materi-materi yang akan
disampaikan dalam pengabdian baru dilakukan pemaparan materi dan tanya jawab.
Sebelum materi disampaikan dilakukan proses menguji pengetahuan awal peserta terkait
Perjanjian Kawin (dasar hukum, pembuatan akta dan aspek psikologinya) dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah menguji pengetahuan peserta tentang
Perjanjian Kawin melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, pengabdian berlanjut
pada tahap pemaparan materi. Materi disampaikan kepada beberapa peserta dengan
memaparkan materi yang relevan terkait judul pengabdian. Tahap selanjutnya setelah
penyampaian materi adalah proses tanya jawab, para peserta diberikan kesempatan untuk
menanyakan hal-hal terkait judul pengabdian yang disampaikan, tahap terakhir adalah
evaluasi dimana tim pengabdi kembali memberikan pertanyaan yang sama seperti yang
ditanyakan sebelum kegiatan edukasi dimulai.
g. Persiapan Materi.
Sebelum pelaksanaan Pengabdian, para pengabdi menpersiapkan terlebih dahulu
materi-materi yang akan disampaikan terkait Perjanjian Kawin dari aspek psikologi dan
hukum.
h. Pengujian Pengetahuan Peserta
Sebelum materi disampaikan dilakukan proses menguji pengetahuan awal peserta
terkait Perjanjian Kawin (dasar hukum, pembuatan akta dan aspek psikologinya) dengan
memberikan pertanyan-pertanyaan seperti : Apakah masyarakat mengetahui mengenai
Perjanjian Kawin ? dan Bagiamana tata cara pembuatan Perjanjian Kawin?. Hal ini
dilakukan agar pemateri (pengabdi) mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan
peserta mengenai materi yang akan disampaikan.
i. Penyampaian materi
Edukasi yang dilakukan kepada peserta Pengabdian melalui pemaparan materi yang
diberikan, diantaranya mengenai :
1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya.
2. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan.
3.
Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.
4. Urgensi Perjanjian Perkawinan.
5. Isi Perjanjian Perkawinan.
6. Tata Cara Membuat Akta Perjanjian Kawin.
7. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan.
8. Akibat Perjanjian Kawin.
9. Perjanjian Perkawinan dalam Aspek Psikologi
j. Dialog (Tanya Jawab)
Melakukan pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat
Dalam tahap ini peserta bertanya dengan pertanyaan yang sebagian besar mengarah
kepada urgensi perjanjian kawin dalam perkawinan, isi dari perjanjian perkawinan, tata
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cara pembuatannya dengan menggunakan akta otentik dan pendaftarannya. Terdapat
banyak peserta yang ingin bertanya namun karena keterbatasan waktu maka hanya
diberikan kesempatan kepada beberapa penanya untuk menyampaikan pertanyaan
kemudian pertanyaan dijawab oleh tim pengabdi..
k. Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan
tentang materi yang telah disampaikan kepada peserta pengabdian. Pada tahap ini, telah
terlihat semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian
mengenai Perjanjian Perkawinan. Hal ini terlihat dari peserta yang mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
l. Pelaporan PKM
Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara
komprehensif mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini akan
dipertangungjawabkan kepada LPPM Universitas kemudian laporan abdimas ini dapat
disusun melalui artikel yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat
atau prosiding.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian ini melalui edukasi yang
diberikan baik melalui pemberian materi maupun tanya jawab dengan peserta, meliputi
meningkatnya pemahaman peserta (masyarakat) mengenai Perjanjian Kawin dari Aspek
Psikologi dan Hukum (mulai dari Dasar Hukum sampai Pembuatan Akta) Pemahaman
masyarakat luas mengenai Perjanjian Kawin telah lebih komprehensif meliputi dari
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kegunaan Perjanjian Kawin bagi
pasangan suami istri yang telah menikah maupun yang belum menikah. Peningkatan
pemahaman peserta pengabdian terlihat dari proses dialog yang dilakukan antara pemateri
dengan peserta. Dengan terselenggaranya pengabdian masyarakat ini, peserta mengetahui
dan memahami bahwa urgensi dari perjanjian perkawinan tergantung pada kebutuhan
pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah, selain itu peserta pengabdian
juga mengetahui dampak adanya perjanjian kawin yang dibuat bagi pasangan dalam
pernikahan, sehingga peserta mengetahui benar aspek hukum dan psikologi dari Perjanjian
Kawin. Hasil yang dicapai ini, sesuai dengan tujuan dan harapan dari diadakannya
Pengabdian Kepada Masyarakat ini, agar masyarakat luas mengerti dan memahami
mengenai perjanjian perkawinan mulai dari aspek hukum hingga aspek psikologinya.
Adapun pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :
a. Perkawinan dan Dasar Hukumnya.
Dasar hukum Perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut UUP). Berdasarkan Pasal 1 UUP, Perkawinan ialah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan yang
berlaku di Indonesia.
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b. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan.
Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) disebutkan : “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut
hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu
tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama
itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu
persetujuan antara suami isteri.”Jadi, harta yang didapat selama perkawinan menjadi
satu, menjadi harta bersama. Sedangkan, berdasarkan Pasal 35 UUP mengatur:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Lebih lanjut, dalam Pasal 36 UUP diatur :
1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Jadi, mengenai harta bersama dalam perkawinan, suami atau istri harus bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak (bersama).
c. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan
Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, “Perjanjian Perkawinan
adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada
saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta
kekayaan mereka. 12 Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat
oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya
terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan
menimbulkan akibat hukum sebagai berikut : 13
a. Timbulnya hubungan antara suami- istri.
b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak
Suami atau istri dapat menyimpangi ketentuan mengenai harta bersama dalam
perkawinan dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 29 UUP :
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.

12

R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni,
h.57.
13
Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Cetakan Pertama, Semarang, h.41.
Bandung,
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Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP tersebut, maka Perjanjian Kawin hanya dapat
dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian
perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum
perkawinan (prepuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan
berlangsung (postnuptial agreement.). Jadi pasangan suami istri yaqng telah
menikah pun dapat membuat perjanjian perkawinan.
d.

Urgensi Perjanjian Perkawinan
Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan
adalah : 14
a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh
suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak
tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha,
tempat tinngal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Urgensi perjanjian perkawinan tergantung pada pasangan yang akan membuat.
Perjanjian perkawinan biasanya banyak dilakukan oleh:
a. WNI yang akan menikah dengan WNA, karena jika terjadi persatuan harta dalam
perkawinan campuran (Perkawinan Beda Negara) maka, WNI kehilangan hak
atas tanah yang dipunyainya (tidak dapat memiliki tanah di Indonesia). Namun,
jika pasangan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan, maka
WNI tetap dapat memiliki tanah dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.
b. Begitu juga dengan suami istri atau pasangan suami istri yang akan menikah,
jika mereka mempunyai usaha, yang lebih rentan dengan hutang dalam
usahanya, maka untuk melindungi harta dalam perkawinan untuk kebutuhan
rumah tangga, diperlukan perjanjian perkawinan, agar harta yang dipunyai oleh
pasangan tidak menjadi jaminan utang tersebut.

e.

Isi Perjanjian Perkawinan
Dalam prakteknya, Perjanjian Perkawinan yang lazim disepakati biasanya
mengenai harta dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian
perkawinan berisi :
a) Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masingmasing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh
masing-masing selama perkawinan.
b) Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka
yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan
suami atau istri.
c) Kewajiban suami istri dalam perkawinan.
d) Pengasuhan Anak.
e) Nafkah dalam Perkawinan.
f) Dan lain-lain berdasarkan kesepakatan suami istri.Perjanjian perkawinan juga
tidak dilarang jika mengatur hal-hal lain diluar perjanjian pemisahan harta
sepanjang:
14

Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, 2015, The Law of Love, Visi Media, Jakarta, h.59.
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1.) Perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum.
2.) Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari:
(a.) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami,
(b.) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
3.) Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orangorang yang mewariskannya.
4.) Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus
membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya.
5.) Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan
diatur oleh hukum asing

f. Tata Cara Membuat Akta Perjanjian Kawin
Adapun tata cara membuat Perjanjian Kawin yaitu :
a. Pasangan suami istri ataupun calon suami dan calon istri yang akan
melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan secara
tertulis dengan datang ke kantor Notaris (membuat akta otentik).
b. Notaris akan menanyakan kepada para pihak mengenai apa yang akan disepakati
dan nanti akan dituangkan dalam Perjanjian Perkawinan.
c. Setelah Notaris menuangkan keinginan suami istri (para pihak) ke dalam akta
mengenai apa yang mereka sepakati, maka para pihak tersebut menandatangani
Perjanjian Kawin dalam bentuk akta otentik, dan Notaris akan mengeluarkan
salinannya.
d. Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat dihadapan Notaris, aktanya harus
didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Asas publisitas disini dimaksudkan
agar pihak ketiga (di luar pasangan suami istri yang membuat perjanjian kawin)
mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat
oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya
mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuat saja.
g. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan
a. Untuk Pasangan yang Beragama Islam
Untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan
berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Pendaftaran
dilakukan di KUA dimana perkawinan dicatatkan.
b. Pasangan Beragama Selain Islam.
Sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan dilakukan berdasarkan Surat
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut,
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana
membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.
Pendaftaran dilakukan di Pencatatan Sipil dimana perkawinan dicatatkan.
Begitu juga terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tetap
dapat dibuat perjanjian perkawinannya baik di luar negeri maupun dibuat di
Indonesia dengan pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia
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h.

Akibat Perjanjian Kawin
Akibat perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri dalam perkawinan, maka
kedua belah pihak harus mematuhinya sebagaimana undang-undang yang mengatur.
Hal ini terkait dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, bahwa perjanjian yang dibaut
oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang yang mebuatnya. Terhadap
penguasaan harta masing-masing pihak dalam penggunaaannya dan perbuatan
hukum lainnya tidak diperlukan persetujuan oleh pasangannya, sebagaimana harat
bersama yang mebutuhkan persetujuan pasangan lainnya, kecuali perjanjiannya
menentukan lain.

i.

Perjanjian Perkawinan dalam Aspek Psikologi
Pada materi Perjanjian Perkawinan dalam aspek psikologi, disampaikan oleh
AISAID Consulting Indonesia (Biro Psikologi Makassar).

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Banyak peserta Pengabdian yang belum mengetahui adanya Perjanjian Perkawinan
yang dapat dibuat baik sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dasar hukum dari
perjanjian perkawinan, tata cara pembuatannya, hal-hal yang dapat diatur dalam Perjanjian
Kawin, pendaftarannya dan akibat dari perjanjian kawin bagi para pihak yang membuatnya
serta aspek psikologinya, sehingga proses edukasi ini menjadi penting untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Perjanjian Kawin dari aspek hukum dan
psikologi. Proses edukasi dengan penyampaian materi, tanya jawab dan umpan balik
merupakan salah satu cara yang efektif kepada masyarakat, untuk meberikan ilmu baru baik
pengetahuan maupun pemahaman bagi masyarakat. Pengabidan Kepada Masyarakat ini
harus terus berlangsung secara berkesinambungan agar memberikan edukasi dan
pengetahuan serta pemahaman baru bagi masyarakat luas.
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat melaksanakan Pengabdian
Kepada Masyarakat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Dr. Erna Herawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Retno Dyah Kusumastuti, M.Si, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. AISAID Consulting Indonesia (Biro Psikologi Makassar).
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak
memberikan bantuan, arahan serta dorongan kepada kami dalam menyelesaikan
pengabdian kepada masyarakat ini.
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INDONESIA SEBAGAI WUJUD KETANGGUHAN BANGSA
Sabungan Sibarani
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Abstrak
Urgensi pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi atau
institusi dan masyarakat luas dalam kontek budaya Indonesia mampu memberikan jati diri akan
keanekaragaman budaya di Indonesia menuju ketangguhan suatu bangsa. Budaya Nasional merupakan aset
Bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian terutama di era Globalisasi saat ini. Budaya nasional
menjadi bagian penting negara Indonesia yang dapat dikembangankan dan dikelola sebaik-baiknya. Itu
penting agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat istiadat masyarakat
Indonesia yang dirayakan ataupun dilaksanakan pada saat peringatan hari Sumpah Pemuda atau hari
Pahlawan saja. Budaya nasional harus menjadi bagian dari aset Bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan
pendapatan bagi masyarakat dan negara. Tentunya perlu ada suatu kesadaran secara nasional dan
dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kata Kunci: Pengembangan Penelitian dan Pengadian Masyarakat, Budaya, Indonesia.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan besar yang memiliki sekitar 17.000 buah
pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dari Sabang di Sumatera sampai Merauke di
Papua. Bangsa Indonesia juga memiliki sekitar 300 suku bangsa atau etnik dengan
berbagai budaya dan adat istiadat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku
bangsa lainnya.
Sungguh hal yang demikian adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang tak terhingga nilainya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur, karena hal
tersebut merupakan suatu potensi dan kekuatan yang luar biasa bilamana dikelola dengan
baik dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Namun di sisi lain
keanekaragaman budaya dan suku bangsa dapat merupakan ancaman disintegrasi yang
menakutkan, bahkan akan menghancurkan bangsa ini bilamana keanekaragaman budaya
dan adat istiadat tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan benar. Konflik antar suku
bangsa seperti yang pernah terjadi di Ambon dan konflik suku Madura-Kalimantan yang
terjadi di Sampit sangat mungkin terjadi lagi. Bahkan konflik antar daerah juga bisa terjadi
seperti di Provinsi Sulawesi Barat. Ini disebabkan karena masih ada sebagian masyarakat
yang tidak menghendaki terjadinya pemisahan wilayah yang semula hanya satu kabupaten
kemudian menjadi kabupaten pemekaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
dalam rangka percepatan pembangunan ataupun pengembangan demokrasi.
Pada era globalisasi saat ini, mengelola suatu bangsa yang luas dan besar seperti bangsa
Indonesia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan globalisasi menjadi bagian
dari tantangan yang bersifat eksternal selain dari tantangan, bahkan ancaman yang berasal
dari keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang bersifat internal. Perkembangan
teknologi informasi menjadi salah satu sebab semakin cepatnya terjadi perubahan pada
masyarakat suatu bangsa. Teknologi informasi menjadi terbuka dan bahkan seolah-olah
telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini sehingga masyarakat yang belum
memiliki kemampuan teknologi informasi dinilai belum mengikuti perkembangan
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globalisasi. Tentu globalisasi melalui teknologi informasi tersebut juga memberikan halhal yang positif tetapi banyak juga ada hal-hal yang negatif. Maka, masyarakat dan bahkan
bangsa Indonesia harus mampu melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi
informasi tersebut sehingga tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Misalnya,
gambar-gambar yang masuk dalam katagori pornografi yang gampang diakses menjadi
ancaman serius generasi muda.
Pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi (internet) ini dapat dimanfaatkan
untuk media pengembangan budaya nasional. Bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang
besar untuk mempublikasikan atau bahkan mempromosikan semua budaya nasional
Bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Banyak hal yang dapat
dimanfaatkan melalui yang terkait dengan budaya nasional. Kita bersyukur karena batik
telah di tetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Sehingga tanggal
2 Oktober telah ditetapkan sebagai “Hari Batik se-Dunia”. Kita harus berbangga karena
Indonesia di kenal sebagai negara batik yang juga sudah menjadi bagian dan bahkan
menjadi mata pencaharian masyarakat kita. Semoga keberhasilan ini dapat disusul
dengan budaya nasional bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Kebudayaan setiap masyarakat atau bangsa terdiri dari unsur-unsur besar maupun
unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat kesatuan.
Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur besar seperti umpamanya
Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun pada masa lalu. Disamping itu,
ada unsur-unsur kecil kebudayaan seperti sisir, kancing baju, peniti dan lainnya yang dijual
dipingir jalan yang terbuat dari kulit kerang ataupun batok kelapa.
Menurut Melville J. Herskovits menyebutkan empat unsur pokok kebudayaan,
yaitu; (1) alat-alat teknologi, (2) sistem ekonomi, (3) keluarga, dan (4) kekuasaan politik.15
Sedangkan menurut Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai seorang pelopor teori
fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut;
(1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam
upaya menguasai alam sekelilingnya, (2) organisasi ekonomi, (3) alat-alat dan lembaga atau
petugas pendidikan (keluarga diletakkan sebagai lembaga pendidikan utama), dan (4)
organisasi kekuatan. 16
Tantangan dan harapan ke depan suatu perguruan tinggi ke depan, bagaimana
urgensi penelitian dan pengembangan kepada masyarakat dalam konteks budaya Indonesia
sebagai wujud ketangguhan bangsa ini bisa berimplikasi terhadap perkembangan berbagai
bidang menuju pembangunan yang madani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep
inilah yang selalu didengungkan oleh Pemerintah mengenai bagaimana penelitian dan
pengembangan kepada masyarakat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia.
RUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini adalah :
1. Apa bentuk-bentuk ancaman terhadap budaya nasional?
2. Bagaimana bentuk-bentuk upaya bela negara dalam mewujudkan ketahanan budaya
nasional?
3. Hal penting apa saja yang harus menjadi perhatian Pemerintah (pusat dan daerah) dalam
hubungannya dengan urgensi pengembangan penelitian dan pengadian masyarakat
dalam konteks budaya Indonesia dalam upaya pelestarian budaya nasional pada saat era
globalisasi?
15
16

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,
Ibid., hal. 176.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 175.
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PEMBAHASAN
Pada saat ini budaya adalah salah satu hal yang penting selain hankam, politik,
pangan, sosial, ekonomi, ideologi tidak terkecuali bangsa Indonesia yang memiliki banyak
kebudayaan dan perlunya peningkatan ketahanan budaya. Sejak merdeka negara Indonesia
tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa.
Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari
agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis.
Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan
jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang
persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung
maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan
sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksitensi
NKRI. 17
Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi
setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.
Ketahanan budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan baik
dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung.
Wujud ketahanan budaya tercermin dalam kondisi social budaya manusia yang
dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk
mengembangkan kehidupan social budaya Indonesia. Disadari atau tidak, pengaruh budaya
luar pasti sulit ditolak, namun hal yang perlu diwaspadai adalah pengaruh dampak negative
yang mungkin akan terjadi yang dapat membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup
kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan pengaruhny melalui sarana
tekhnologi komunikasi yang akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengaruh
semacam ini bnagsa Indonesia harus waspada dan memiliki daya tahan untuk
menanggulanginya.
Dengan demikian, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya
mengerahkan perubahan social itu, mengingat pengaruh kebudayaan asing tidak dapat
dicegah, sehingga tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan kepribadian
bangsa Indonesia. Mengingat itu semua diperlukan upaya bela negara untuk mewujudkan
ketahanan budaya yang berkesinambungan. Dalam usaha meningkatkan ketahanan social
dan budaya tersebut perlu sosialisasi pengembangan budaya lokal, pengembangan
kehidupan beragama yang serasi, peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai
budaya nusantara, dan penolakan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur
bangsa. 18
Di sisi lain budaya harus dipertahankan adalah menjaga harmoni dalam kehidupan
sebagai nilai esensi manusia, menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam, sesama
manusia (masyarakat), Tuhan dan keseimbangan lahir, batin. Faktor diatas apabila
dihubungkan dengan ketahanan budaya dapat menunjukan bahwa pengaruh budaya luar
yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya nasional. Untuk
mencegahnya diperlukan filter dimana unsur-unsur budaya bangsa, pendidikan nasional,
dan kepribadian nasional memegang peranan penting dalam menepis ancaman tersebut.
Dalam era reformasi, bangsa kita kurang memperhatikan ketahanan di bidang sosial
budaya. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran yang keliru terhadap kebebasan justru
mengakibatkan konflik. Untuk itu diperlukan bela negara dalam perspektif buaday untuk
17
18

Manampin Sinaga, “Memperkokoh Ketahanan Bangsa”, diakses 2 September 2020.
Abdulsyani, Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 27.
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membentuk ketahanan buadaya demi mempertahankan kedaulatan budaya nusantara.
Dalam ketahanan di bidang budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh
seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di bidang politik saja, melainkan
juga bidang budaya dan agama. Oleh karena itu sudah saatnya anak bangsa,seluruh elemen
bangsa mengembangkan ketahanan nasional dalam bidang budaya bukan hanya untuk
kepentingan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman ,damai
dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai pancasila.
A. Bentuk-bentuk Ancaman Terhadap Budaya Nasional
Bentuk-bentuk identitas bangsa terangkum dalam suatu ideologi bangsa, yaitu
Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bangsa dalam berbagai bidang kehidupan yang
berisikan tingkah laku dan karaktersistik bangsa. Identitas atau jati diri bangsa yang
dirumuskan dalam Pancasila tersebut adalah hasil perenungan para pendiri bangsa yang
diserap dari ciri khas berbagai daerah yang ada di Indonesia yang kemudian dikembangkan
dan dibudayakan menjadi suatu identitas nasional. Keanekaragaman ciri khas daerah
tersebut menguatkan identitas bangsa dan memberikan ciri khusus yang unik untuk
membedakannya bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.
Sementara kelangsungan hidup bangsa menentukan seberapa kuat suatu bangsa
dapat bertahan menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan,
serta gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Berbagai bahaya tersebut dapat berupa
ancaman terhadap integritas dan identitas bangsa. Contoh ancaman terhadap integritas
bangsa adalah terorisme, separatisme, konflik antar daerah, sukuisme, antar etnis.
Sedangkan contoh ancaman terhadap identitas bangsa adalah pengaruh budaya luar yang
tidak sesuai dengan karakteristik bangsa, seperti hedonisme, konsumerisme, dan
materialisme. Oleh karena itu untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa diperlukan suatu
keuletan, ketangguhan, dan kemampuan yang disebut Ketahanan Nasional. Dengan
Ketahanan Nasional yang tinggi, bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin
berkembang dan maju, sehingga dapat bertahan hidup dan menyejahterakan rakyatnya.
Ancaman dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral
dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat
terlarang, pornografi atau berbagai kegiatan kebudayaan asing
yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat
merusak budaya bangsa. Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk
"penjarahan" sumber daya budaya Indonesia melalui eksploitasi sumber daya budaya yang
tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak tatanan kebudayaan Indonesia yang
dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian
bagi negara. . Oleh karena itu untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa diperlukan suatu
keuletan, ketangguhan, dan kemampuan yang disebut Ketahanan Nasional. Dengan
Ketahanan Nasional yang tinggi, bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin
berkembang dan maju, sehingga dapat bertahan hidup dan menyejahterakan rakyatnya.
B. Bentuk-bentuk Upaya Bela Negara dalam Mewujudkan Ketahanan
Budaya Nasional
Gerakan revitalisasi budaya lokal adalah salah satu alternatif jawaban untuk
menahan laju degradasi identitas bangsa dalam rangka bela negara. Meski terkesan reaktif,
paling tidak wacana ini mampu menyedot perhatian segenap bangsa untuk sekedar kembali
menengok budaya adiluhung warisan nenek moyang. Aksi penolakan atas klaim reog oleh
Malaysia salah satu contohnya. Apresiasi yang tinggi kita haturkan atas gerakan tersebut.
Namun sekali lagi patut digarisbawahi, gerakan ini jangan hanya berhenti pada titik gerakan
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reaktif yang tak jelas follow upnya. Kekuatan yang terhimpun sekian besarnya sangatlah
mubazir jika tak memberikan dampak secara luas dan sistemik terhadap ranah budaya kita.
Patut kiranya segenap komponen bangsa memikirkan bagaimana memaknai budaya
secara kontekstual dan bukan hanya sebagai aset yang layak untuk dijual. Seperangkat
komponen statis yang perlu dimuseumkan dan dijaga. Karena budaya adalah sesuatu yang
dinamis dan kontekstual dengan jamannya.
Perlu diketahui bahwa perubahan sosial budaya diantaranya disebabkan oleh faktor yang
datangnya dari luar dan dari dalam, dan faktor dari luar biasanya jauh lebih dominan. Oleh
karena itu, faktor dari luar perlu mendapat perhatian khusus.
Untuk itu hal-hal yang perlu dikembangkan sebagai wujud bela negara dalam wujud
kebudayaan sebagai upaya membentuk ketahanan budaya nusantara adalah sebagai berikut.
1. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal
pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma
kehidupan bangsa Indonesia
2. Upaya peningkatan perasaan cinta tanah air (patriotisme) melalui pemahaman dan
penghayatan (bukan sekedar penghafalannilai-nilai kebudayaan bangsa.
3. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional termasuk
kekayaan budaya nasional Indonesia.
4. Meningkatkan peran pemerintah dalam melindungi kebudayaan nusantara dengan
cara membuat perlindungan hukum terhadap hasil-hasil kebudayaan Indonesia
dengan mendaftarkan hak paten untuk setiap hasil budaya nusantara agar tidak
diklaim oleh bangsa lain.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kecintaan terhadap tanah air serta
menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air serta
mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai
landasan berbangsa dan bernegara.
6. Memberi apresiasi kepada masyarakat yang berusaha mengembangkan kebudayaan
asli masyarakatnya.
Selain hal-hal yang perlu dikembangkan diatas, langkah yang dapat diambil sebagai
wujud bela negara adalah sebagai berikut:
1. Mendorong berkembangnya potensi budaya dalam masyarakat.
2. Seharusnya pemerintah member perhatian yang sama terhadap pengembangan
budaya daerah.
3. Bersikap bijaksana dalam perkembangan arus globalisasi
4. Membangkitkan lagi semangat kebudayaan nasional melalui berbagai media,
misalnya melalui jaringan internet.
5. Member apresiasi kepada kalangan yang mengusahakan perkembangan budaya.
6. Mendorong kesadaran masyarakat untuk merespon arus budaya asing yang baik.
7. Memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur.
8. Bersikap bijaksana dalam menerima segala macam perubahan.
9. Tidak mencampuradukkan kebudayaan sendiri dengan kebudayaan bangsa asing.
10. Memperkuat dan mepertahankan rasa cinta terhadap budaya sendiri.
Langkah nyata yang harus segera dilakukan dan mungkin dilakukan adalah
membentuk aturan perundang-undangan dalam negeri yang menyediakan kebutuhan
pengelolaan keragaman budaya nasional. Perlindungan secara hukum perundangundangan terhadap keragaman budaya nasional, selanjutnya dapat dijadikan pijakan
dasar untuk menjaga kedaulatan bangsa sehingga bisa diakui di dunia internasional.
Lebih jauh, harus ada sebuah kesadaran dan pengakuan oleh dunia internasional bahwa
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perundang-undangan akan kepemilikan Negara terhadap ekspresi budaya, sangat
diperlukan oleh Indonesia guna menjaga ketahanan nasional dan kedaulatan negaranya.
Hal ini tentunya bisa dijadikan momentum bersama bangsa Indonesia dalam memaknai
Kebangkitan Nasional yang baru, yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam
menegakkan kedaulatan bangsa melalui Konsep Pertahanan Budaya. Sudah saatnya
kini bangsa Indonesia membuat suatu perlindungan hukum semisal Paten Negara atau
yang lebih jauh Pengakuan Internasional bagi Ekspresi Budaya Bangsa Indonesia.
Usaha ini tentu harus pula dibarengi dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat
untuk merspon arus budaya asing dengan baik. Budaya yang baik dapat diterima dan
yang tidak baik dibuang. Hal ini dapat dilakukan dengan pola pendidikan yang baik,
pemerintah harus juga memberikan perhatian yang cukup terhadap bidang ini.
Artinya tidak hanya para seniman atau budayawan yang bertanggungjawab
memulai gerakan ini. Pemerintah dan segenap komponen bangsa ini bertanggung jawab
atas tantangan pengidentifikasian kita sebagai bangsa. Pemerintah dalam hal ini harus
mulai berani menolak intervensi asing jika hal tersebut jelas-jelas merugikan.
Kebijakan harus diarahkan untuk membangun kemandirian mayarakat serta memotori
kekuatan perubahan sosial kapital di tiap-tiap daerah. Pada saatnya nanti kita sebagai
bangsa mampu berdiri tegak dan membusungkan dada karena mempunyai identitas
nasionalnya secara alami. Karena budaya diyakini memiliki makna aturan dan praktekpraktek khas sendiri yang tidak bisa yang direduksi atau dijelaskan semata oleh
ketegori,level atau formasi sosial lainnya.
Dua dari sembilan unsur kekuatan nasional yang terkait dengan budaya nasional yang
dimaksud Morgenthau yaitu :
1. Karakter Nasional (ciri khas budaya)
Karakter nasional menyangkut tentang faktor manusia (masyarakat) dan aspek kualitas
yaitu sifat moral serta intelektualisme yang fundamental yang merupakan ciri-ciri khas
suatu bangsa. Dari situ, kita secara awam mengatakan sebagai watak, karakter atau
sifat suatu bangsa. Maka dari itu dikenal ada bangsa yang dinilai keras seperti negaranegara Islam dan negara lemah seperti negara-negara di Asia.
Berbagai suku bangsa yang ada dalam suatu negara dengan berbagai karakter budaya
yang telah dibentuk oleh zaman dan kondisi dapat memberikan suatu bentuk karakter
nasional tersendiri terhadap suatu negara dan akan menjadi potensi dan kekuatan suatu
negara. Bangsa Indonesia yang memiliki kerajaan yang megah dan berjaya pada masa
Sriwijaya dan Majapahit mestinya saat ini dapat menjadi negara dan bangsa yang kuat
dan gagah perkasa.
2. Semangat Nasional
Semangat nasional adalah tingkat ketahanan dan ketangguhan suatu bangsa terhadap
dukungan pelaksanaan politik luar negeri dan politik internasional serta kebijakan
pemerintah yang akan dilaksanakan.
Semangat nasional menyangkut tentang partisipasi semua rakyat terhadap kebijakan
pemerintah. Semangat nasional juga dipengaruhi oleh kualitas rakyat dan pemerintahan
dalam membangkitkan dukungan partisipasi rakyat.
Contoh yang mendekati maksud ini adalah semangat nasional negara Jepang dan Iran.
Bangsa Indonesia mestinya dapat menjadikan rasa patriotisme/nasionalisme sebagai
semangat terhadap pembangunan bangsa dalam semua aspek kehidupan, mulai dari
semangat pendidikan, semangat pengembangan ekonomi nasional, semangat
pengembangan teknologi dan sebagainya sehingga semangat nasionalisme ini menjadi
dasar semua nafas dan gerak masyarakat Indonesia tidak ada yang menyimpang dari
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semangat nasionalisme Indonesia. Serta tidak dipengaruhi oleh westernisasi dan
lainnya.
Berdasarkan pandangan Morgenthau tersebut, maka Bangsa Indonesia harus siap
menghadapi perkembangan era globalisasi yang berkembang sangat cepat terutama dengan
semakin berkembangnya teknologi informasi. Budaya nasional Indonesia mestinya dapat
menjadi suatu kekuatan nasional yang membanggakan dan dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat. Budaya nasional tidak hanya sekedar potensi yang dibanggabanggakan saja, hanya tercatat dalam tujuh keajaiban dunia atau menjadi logo atau simbolsimbol daerah saja tetapi dapat lebih dikelola menjadi aset yang bernilai ekonomi dan dapat
mendatangkan income bagi negara dan masyarakat lokal.
Globalisasi merupakan media yang dapat difungsikan oleh Bangsa Indonesia untuk
mengelola budaya nasional menjadi go internasional. Sehingga masyarakat dunia
mengetahui bahwa Indonesia itu luas dan budayanya beranekaragam. Indonesia tidak hanya
pulau Bali, tetapi Indonesia ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan lainnya. Film
“Love, eat and pray” yang sebagian ceritanya di Bali menjadi media promosi budaya
nasional pada dunia internasional bagi Indonesia, walaupun Bali sudah menjadi trade mark
pariwisata Indonesia.
Berdasarkan konsep tersebut juga bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidak hanya
terletak pada kekuatan militer saja. Tetapi dengan berakhirnya era perang dingin, maka
kekuatan nasional suatu bangsa juga terletak pada kekuatan ekonomi yang dapat dicapai
dengan cara mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya budaya nasional. Walaupun kita
juga mengetahui bahwa tantangan budaya Barat atau westernisasi juga dirasakan begitu
kuat pengaruhnya pada bangsa Indonesia saat ini. Dengan ditetapkannya Batik sebagai
bagian dari kebudayaan oleh UNESCO, maka pada dasarnya bangsa Indonesia mempunyai
peluang yang sangat besar untuk terus mengembangkan budaya-budaya nasional yang lain
dari berbagai daerah untuk menjadi bagian dari kebudayaan dunia.
C. Hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah (pusat dan daerah)
dalam hubungannya dengan urgensi pengembangan penelitian dan pengadian
masyarakat dalam konteks budaya Indonesia dalam upaya pelestarian budaya
nasional pada saat era globalisasi
Ada bebarapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah (pusat dan
daerah) dalam hubungannya dengan urgensi pengembangan penelitian dan pengadian
masyarakat dalam konteks budaya Indonesia dalam upaya pelestarian budaya nasional pada
saat era globalisasi ini antara lain yaitu :
1. Perlunya evaluasi pada peran dan fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada
Era Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata harus
lebih berperan sebagai lembaga yang bisa “menjual” dan “mendatangkan” keuntungan
bagi negara dengan mengembangkan dan melestarikannya. Kalaupun budaya nasional
tersebut ditata sedemikian rupa, hanyalah dalam rangka untuk memperoleh income dari
negara-negara luar. Bukan income sebagai efek atau manfaat dari upaya pelestarian dan
pengembangan budaya nasional itu sendiri. Kata pariwisata menjadi kata yang
bermakna “dijual” agar memperoleh income sebanyak-banyaknya bahkan kalau boleh
semua unsur budaya nasional harus bisa mendatangkan income bagi negara. Semestinya
yang menjadi prioritas negara adalah melakukan upaya-upaya pelestarian dan
pengembangan budaya-budaya nasional dengan sebaik-baiknya. Sehingga menjadi
lestari, menarik dan disenangi orang yang selanjutnya akan menjadi “pemancing” bagi
masyarakat dan turis asing untuk melihat dan menikmati keindahaannya, barulah income
terjadi. Jangan dibalik bahwa untuk memperleh income maka pariwisata harus ditata dan
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dikembangkan. Ini berarti niatnya kurang tepat. Yang benar adalah mari kita tata dan
kembangkan budaya nasional dengan baik, dengan sendirinya income akan datang.
Sebagai contoh di kota-kota besar telah banyak cagar budaya yang tidak dirawat dengan
baik dengan alasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memiliki dana.
Akhirnya lokasi-lokasi tersebut diubah bahkan diganti dengan bangunan mall atau pusat
perbelanjaan. Ini artinya pemerintah tidak memiliki niat yang besar untuk melestarikan
budaya nasional. Oleh karena itu, penulis lebih setuju bila kebudayaan menjadi satu
departemen dengan pendidikan, karena dalam “kebudayaan” ada unsur pendidikan
bahkan dapat menjadi media yang harus dilestarikan oleh generasi muda sebagai
penerus bangsa sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bukan malah kebudayaan
hanya “dikomersilkan” saja seperti yang terjadi saat ini.
2. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan upaya pelastarian
budaya nasional. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh hanya
memprioritaskan pada bidang politik dan ekonomi saja. Tetapi juga pada bidang budaya,
karena budaya adalah bagian dari kehidupan masyarakat karakter bangsa yang perlu
memperoleh perhatian. Pemerintah harus menyediakan kecukupan dana untuk
pelestarian budaya walaupun pemerintah punya banyak utang. Bahkan pertanyaannya
adalah seberapa besar utang tersebut yang sudah digunakan untuk melestarikan dan
mengembangankan budaya nasional.
3. Generasi muda bangsa Indonesia harus mempunyai rasa kebanggan terhadap budaya
nasional. Generasi muda harus bisa menampilkan budaya nasional pada setiap moment,
bukan sebaliknya menjadi generasi muda yang tidak jelas identitasnya bahkan banyak
yang mengikuti budaya-budaya asing supaya dikatakan gaul, termasuk korban
globalisasi. Era globalisasi yang didukung dengan teknologi internet mestinya
dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya nasional dengan cara mempublikasikan
atau bahkan “mendokumentasikan” pada dunia tentang keanekaragaman budaya
nasional bangsa Indonesia. Sehingga, masyarakat dari bangsa lain dapat membaca,
mengetahui dan mengenal budaya-budaya nasional Indonesia. Jangan sebaliknya,
generasi muda Indonesia justru menjadi korban dari negara-negara maju akibat publikasi
budaya yang menyebar bahkan dapat “meracuni” generasi muda karena
ketidakmampuan melakukan “filterisasi” berbagai “budaya” negara maju tersebut.
4. Budaya nasional yang terdapat pada masing-masing pemerintah daerah yang merupakan
ciri khas daerah seharusnya wajib dipatenkan oleh pemerintah daerah. Sehingga tidak
dibebankan pada masyarakat dan menjadi milik pemerintah daerah atas nama
masyarakat, karena budaya nasional tidak boleh dimiliki hak patennya oleh satu orang
saja tapi milik semua masyarakat yang ada di daerah tersebut. Seperti Tari Reog harus
dipatenkan oleh pemerintah daerah Ponorogo dan menjadi milik masyarakat Ponorogo
dan Tari Pendet harus dipatenkan oleh pemerintah daerah Bali atas nama masyarakat
Bali. Budaya nasional yang terkait dengan Suku Dayak di Kalimantan dapat menjadi
masalah bilamana tidak segera diperhatikan, karena di Malaysia juga terdapat Suku
Dayak yang berbatasan dengan Kalimantan Timur dan wilayah Sabah Malaysia Timur
dan Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak Malaysia
Timur. Paling tidak pemerintah daerah menjadikan budaya nasional sebagai bagian dari
kegiatan-kegiatan pemerintah daerah pada hari-hari tertentu sebagai suatu upaya
pelestarian budaya Dayak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Demikian juga
budaya Melayu yang terdapat di Riau, Pekan Baru yang sangat mirip dengan budaya
Melayu yang berbatasan dengan Johor dan Pulau Pinang Malaysia Barat. Festivalfestival budaya perlu dilaksanakan dalam rangka melestarikan budaya nasional tersebut
sehingga tidak lagi di klaim sebagai budaya Malaysia saja.
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Budaya Nasional merupakan aset Bangsa Indonesia yang harus memperoleh
perhatian terutama di era Globalisasi saat ini. Budaya nasional menjadi bagian penting
negara Indonesia yang dapat dikembangankan dan dikelola sebaik-baiknya. Itu penting
agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat istiadat
masyarakat Indonesia yang dirayakan ataupun dilaksanakan pada saat peringatan hari
Sumpah Pemuda atau hari Pahlawan saja. Budaya nasional harus menjadi bagian dari aset
Bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara.
Tentunya perlu ada suatu kesadaran secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh
masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
KESIMPULAN
Urgensi pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks
budaya Indonesia sebagai wujud ketangguhan bangsa harus mampu menjadi konsepsi bagi
semua perguruan tinggi sehingga berbagai permasalahan bangsa terkait dengan budaya dan
jatidiri suatu bangsa mengemuka dan menjadi suatu ciri keanekaragaman budaya di
Indonesia. Pada saat ini ancaman terhadap ketahanan budaya tidak hanya datang dari dalam
tapii juga dari luar. Ancaman dari luar tampaknya akan lebih berbentuk upaya
menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran
narkotika dan obat-obat terlarang, pornografi , hedonisme, materialisme, konsumerisme
atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama
generasi muda. Sedangkan dari dalam dapat berupa separatisme, sukuisme, konflik antar
daerah & antar etnis. Untuk mengatasi semua itu, tidak bisa hanya mengandalkan
pemerintah, semua pihak harus mampu bekerja sama untuk saling bahu membahu
membangun ketahanan budaya yang kuat. Pembentukan ketahanan yang kuat tersebut
dapat diawali dengan perjuangan melestarikan budaya bangsa sebagai wujud bela negara
dalam perspektif kebudayaan. Untuk itu peran perguruan tinggi dalam pengembangan dan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin ditingkatkan demi menjaga
kemajemukan budaya bangsa Indonesia.
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Abstrak
Tekanan darah tinggi atau yang dikenal dengan hipertensi adalah kondisi ketika kekuatan darah yang
mendorong dinding arteri saat jantung memompa darah tinggi daripada keadaan normal. Menurut Seventh
Report of Joint National Comitte (JNC-7), seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah
sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah sistolik ≥ 90 mmHg tanpa mengonsumsi obat anti hipertensi.
Lansia adalah mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak
menular yang cukup tinggi di daerah Depok (Dinkes Depok, 2019). Kegiatan ini berlangsung di POSBINDU
Dahlia Senja, Limo, Depok dengan melibatkan para kader dan lansia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini
bertujuan untuk memberikan informasi dalam kegiatan edukasi gizi kepada para kader, sehingga diharapkan
dapat menambah pengetahuan yang nantinya akan merubah sikap dan perilaku lansia terkait pencegahan dan
penanggulangan hipertensi. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah 15 kader namun yang mengisi lengkap
kuesioner hanya 10 orang saja, Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dari pre test dan post test
didapatkan nilai pvalue 0,014. Data dianalisis dengan Uji Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisis ini dapat
disimpulkan penyuluhan dapat mengubah pengetahuan sebelum dan sesudah para kader. Saran dari tim
pengabdian masyarakat agar kader dapat diberikan kegiatan edukasi gizi secara rutin sehingga dapat berbagi
informasi dan pengetahuan dengan masyarakat di tempat mereka tinggal.
Kata kunci: Hipertensi, pengetahuan, Kader
Abstract
High blood pressure, also known as hypertension, is a condition when the force of blood pushing against the
artery walls when the heart pumps blood is higher than normal. According to the Seventh Report of the Joint
National Committee (JNC-7), a person is said to have hypertension if the systolic blood pressure is ≥ 140
mmHg and or systolic blood pressure ≥ 90 mmHg without taking anti-hypertensive drugs. Elderly are those
aged 65 years and over. Hypertension is one of uncommunicable disease that have highest prevalence in
Depok (Dinkes Depok, 2019). This activity took place at POSBINDU Dahlia Senja, Limo, Depok and cadre
and elderly were the participant. This community service activity aims to provide information in nutrition
education activities to cadres, so that it is hoped that it can increase knowledge which will later change the
attitudes and behavior of the elderly related to hypertension prevention and control. There were 15 cadres
but only ten of then was capable to answer all questionnaire. Our team did analysis data and found that pvalue 0,014. Those data used Wilcoxon test. The conclusion from the analysis, there were difference
knowledge between pre and post test in cadres. Our team suggestion that cadres could get nutrition education
regularly so thet could share their knowledge and information to the community.
Keywords: Hypertension, knowledge, cadres

PENDAHULUAN
Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah
memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang
telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan
lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan.
Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan
menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh
terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada
sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain
sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan
dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada
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umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan
berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh
pada activity of daily living (Fatmah, 2010). Hipertensi merupakan penyakit permasalahan
utama pada kelopok umur lansia.
Penyuluhan gizi adalah proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap
yang positif terhadap gizi agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk
kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari – hari (Depkes, 1991). Tujuan dari
penyuluhan gizi adalah sebagai berikut :
1) Meningkatan kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan
makanan yang menyehatkan
2) Menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi pada masyarakat
3) Membantu individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan berperilaku
positif sehubungan dengan pangan dan gizi
4) Mengubah perilaku dan kebiasaan konsumsi makananyang sesuai dengan tingkat
kebutuhan gizi, sehingga pada akhirnya tercapai status gizi yang baik.
Permasalahan Mitra
Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung di Posbindu Dahlia Senja, Limo.
Posbindu ini dipilih karena di daerah Limo, angka kejadian hipertensi paling tinggi di
daerah ini. Hal ini berdasarkan data Puskesmas Limo. Selain itu, tim mengadakan
wawancara kepada beberapa kader dan berdasarkan hasil wawancara tersebut banyak kader
yang belum pernah mendapatkan penyuluhan hipertensi dan menu yang tepat bagi
penderita hipertensi.
Solusi Mitra
Pada kegiatan ini, tim penulis memberikan penyuluhan hipertensi di Posbindu
dengan menggunakan PPT (Power Point) dan media video sebagai bahan penyuluhan.
Adapun materi yang dibahas dalam penyuluhan ini adalah definisi hipertensi, faktor
penyebab hipertensi, menu hipertensi dan pencegahan hipertensi.
METODE PELAKSANAAN PKM
Target utama pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para kader. Alasan
tim memilih kader karena kader merupkan role model di masyarkat tempat mereka tinggal.
Selain itu, kader merupakan orang yang dekat dengan masyrakat sehingga diharapkan
kader dapat memberikan pengaruh dan edukasi hipertensi kepada masyrakat di sekitarnya.
Pada kegiatan pengabdian masyrakat,ini, sebelum kader diberikan penyuluhan para kader
akan diberikan pre test untuk mengukur pengetahuan kader. Lalu para kader akan menerima
penyuluhan materi yang disuguhkan dengan PPT (Power Point) dan video. Setelah kader
mengisi pre test dilanjutkan sesi edukasi gizi lewat video. Video ini berisi materi yang sama
dengan materi yang ada pada PPT (Power Point).
Media video pembelajaran adalah seperangkat komponen atau media yang mampu
menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan (Sukiman, 2012). Media
video yang digunakan dalam proses belajar mengajar memiliki banyak manfaat dan
keuntungan, diantaranya adalah video merupakan pengganti alam sekitar dan dapat
menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat oleh audiens secara langsung.
Video ini berisikan Informasi tentang pencegahan dan penanggulangan Hipertensi yang
bisa disaksikan secara langsung oleh para lansia menggunakan bantuan projector dan
speaker.Perubahan pengetahuan kader diukur berdasarkan post test. Data para kader akan
dianalisis dengan perangkat computer dengan uji Wilcoxon.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Program penyuluhan gizi hipertensi ini merupakan salah satu bentuk pendidikan
gizi yang melibatkan lansia dan atau pendamping lansia yang bermanfaat bagi mereka
dalam hal mencegah dan menanggulangi hipertensi melalui penambahan informasi
pengetahuan, sikap dan perubahan perilaku yang dikarenakan kurangnya pengetahuan.

Gambar 1. Materi Hipertensi

Gambar 2. Video Hipertensi
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Berikut hasil analisis pengetahuan para kader:
Tabel 1. Nilai Skor Pengetahuan Sebelum dan Sesudak Para Kader Berdasarkan
Mean, Standar Deviasi, Minimum dan Maksimum
Pretest
Posttest

N
10
10

Mean
3.50
4.40

Std.Deviation Minimum Maximum
1.179
1
5
0.843
3
5

Untuk mengetahui apakah terdapat pengetahuan sebelum dan sesudah responden
diberi penyuluhan dengan media (video) yang tim pengabdian gunakan, jumlah jawaban
benar dari masing-masing pre-test dan post-test kemudian dianalisis secara statistik dengan
uji Wilcoxon dengan signifikansi 0,05. Pre-test menunjukkan pengetahuan sebelum
penyuluhan dan post-test menunjukkan pengetahuan setelah diadakan penyuluhan gizi.
Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif terdapat perbedaan
pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan gizi, yang dapat dilihat dari
adanya kenaikan nilai rata-rata (mean) jumlah jawaban benar dari 3.50 pada pre-test
menjadi 4.40 pada post-test.
Tabel 2 Hasil Uji Wilcoxon
Z
Asym.Sig
tailed)

Bnrpost - Bnrpre
-2.460
(2- .014

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 2) , terlihat nilai uji Wilcoxon (Z) = -2.460 dan
Nila asym.sig (2-tailed) = 0.014. Nilai asym.sig(2-tailed)= 0.014 < alpha (0.05), berarti
terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jawaban benar sebelum dan sesudah
penyuluhan menggunakan media video dan kalender yang kami gunakan. Hasil perubahan
pengetahuan yang signifikan melalui penggunaan media penyuluhan video terhadap lansia
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supit et al (2018), yang mana hasil
penelitiannya juga menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengetahuan lansia dengan
penggunaan media video. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Priwanci (2010) juga
menunjukkan adanya pengaruh pendidikan kesehatan tentang hipertensi dengan
peningkatan pengetahuan responden. Pada kegiatan penyuluhan di Jakarta Barat
didapatkan ada perbedaan rerata keterampilan kader sebelum dan setelah pelatihan
(Fatmah, 2012). Kegiatan pengabdian masyarakat di Purokerto juga terbukti dapat
meningkatkan pengetahuan kader (Yunita Sari, 2018).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data pengetahuan kader didapatkan bahwa penyuluhan
dengan metode video dapat merubah pengetahuan sebelum dan sesudah kader. Saran dari
pengabdian masyarakat ini agar para kader rutin diberikan penyuluhan gizi sehingga
diharapkan para kader dapat berbagi pengetahuan terkait hipertensi kepada masyarakat di
tempat mereka tinggal. Tim dosen UPN Veteran Jakarta berterima kasih atas LPPM UPN
Veteran Jakarta dan para kader yang turut berperan aktif dalam kegiatan ini.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Diare masih menjadi penyebab kematian keempat (9%) pada balita. Menurut data yang
dilansir World Health Organization (WHO) pada tahun 2017, sekitar 1,7 miliar anak di seluruh dunia
ditemukan mengalami diare setiap tahunnya, dengan 525.000 balitanya meninggal akibat diare setiap
tahunnya. Indonesia merupakan satu dari 15 negara yang diperhitungkan sebagai indikator kegagalan Global
Action Plan of Prevention and Care of Pneumonia and Diarrhea (GAPPD). Prevalensi diare Puskesmas
Gembong tahun 2018 sebanyak 1.316 orang dengan jumlah kasus diare pada balita yang ditangani di
Puskesmas Gembong tahun 2018 sebesar 271 balita
Tujuan: Menurunkan angka kesakitan diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gembong, Kecamatan
Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Hasil: Nilai rata-rata pre-test responden adalah 52,8, dan nilai rata-rata post-test responden adalah 87,6. Hasil
ini telah mencapai target yang diinginkan dengan nilai rata-rata minimal posttest 80.
Kesimpulan: Intervensi berupa penyuluhan diare, pembuatan larutan garam dan gula serta cuci tangan di
bawah enam langkah air mengalir berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diare pada bayi.
Intervensi tersebut dilakukan untuk mengubah perilaku dan perilaku masyarakat dalam jangka panjang untuk
mencegah terjadinya diare pada balita di suatu masyarakat.
Kata Kunci: Diare, Prevalensi, Intervensi, Pusat Kesehatan Masyarakat
Bacground: Diarrhea is still the fourth leading cause of death (9%) in children under five years. According
to data reported by WHO in 2017, around 1.7 billion children worldwide are found to experience diarrhea
each year, with 525,000 children under five in the world dying from diarrhea each year. Indonesia is one of
15 countries counted as indicators of failure of the Global Action Plan of Prevention and Care of Pneumonia
and Diarrhea (GAPPD).
Objective: Reduced diarrhea morbidity among children under five in the Gembong Community Health Center
Work Area, Balaraja District, Tangerang Regency, Banten Province
Results: The mean value of respondents in the pretest was 52.8, and in the posttest, the mean value of the
respondents was 87.6. These results have reached the desired target of an average posttest value of 80.
Conclusion: Interventions in the form of counseling with diarrhea, making saline and sugar solutions and
washing hands under the six steps of running water succeeded in increasing people's knowledge of diarrhea
in infants. The intervention was carried out to change people's behavior and behavior in the long term to
prevent diarrhea in children under five in a community.
Keywords: Diarrhea; Prevalence; Intervention; Health Center

1. Pendahuluan
Diagnosis komunitas merupakan suatu kondisi kesehatan yang diuraikan baik secara
kuantitatif dan kualitatif pada komunitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
kesehatannya. Diagnosis komunitas adalah serangkaian program yang bertujuan untuk
mengetahui adanya suatu masalah di masyarakat. Terdapat empat proses dalam diagnosis
komunitas yaitu inisiasi, pengumpulan data dan analisis, diagnosis dan
diseminasi.(Kamalam & Kamalam, 2017; Williams et al., 2017)
Salah satu penyakit yang masih menjadi fokus di dunia hingga saat ini adalah diare,
khususnya pada negara berkembang. Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja
berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari
biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml/24 jam.(Taliwongso et al., 2017; Wololi &
Manoppo, 2016) Definisi lain memakai kriteria frekuensi yaitu buang air besar encer lebih
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dari 3 kali per hari, Secara umum, diare merupakan suatu kondisi dimana seseorang buang
air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan
frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari.(CaJacob & Cohen,
2016; Lo Vecchio et al., 2019; Shane et al., 2017; Spinner & Schulz, 2020; World Health
Organization, 2017)
Diare menjadi penyebab kematian nomor dua terbesar pada anak dibawah lima tahun.
Menurut data yang dilaporkan WHO pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,7 milyar anak di
seluruh dunia didapati mengalami diare setiap tahunnya, dengan 525.000 balita di dunia
meninggal akibat diare setiap tahunnya. Dari 1,7 miliar anak yang mengalami diare, 47%
dialami pada anak-anak di Asia.(World Health Organization, 2017) Indonesia merupakan
salah satu dari 15 negara yang terhitung gagal dalam program Global Action Plan of
Prevention and Care of Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD), dengan angka kematian
akibat diare sebanyak 7449 untuk anak dibawah lima tahun pada tahun 2016. Data dari
GAPPD menyatakan bahwa terdapat 69% anak bawah lima tahun di Indonesia tidak
mendapat intervensi dengan baik terhadap diare, mulai dari pemberian ASI eksklusif,
imunisasi, pemberian antibiotik, pemberian oralit, dan pemberian zinc.(Health, 2018)
Menurut data profil kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2016, terdapat 74.418
(21,39%) penduduknya mengalami diare, dimana 42.730 balitanya menderita diare. Angka
ini menunjukkan dari seluruh penderita diare di Kabupaten Tangerang, 57,42% penderita
merupakan balita. Tahun 2017, sebanyak 48.560 balita di Kabupaten Tangerang
mengalami diare. Data tersebut tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan angka
kejadian diare pada balita dibandingkan tahun 2016 sebanyak 12%.(Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang, 2018) Prevalensi diare di Puskesmas Gembong tahun 2017 adalah
sebanyak 1.236 orang dengan jumlah kasus diare pada balita yang ditangani di Puskesmas
Gembong adalah sebesar 206 balita. Prevalensi diare Puskesmas Gembong tahun 2018
sebanyak 1.316 orang dengan jumlah kasus diare pada balita yang ditangani di Puskesmas
Gembong tahun 2018 sebesar 271 balita.
Diare pada balita dipilih sebagai topik diagnosis komunitas karena peningkatan
prevalensi kasus diare pada balita dari 206 kasus pada tahun 2017 menjadi 271 kasus pada
tahun 2018. Bebas diare 100% juga merupakan salah satu program yang sedang dijalankan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2. Metode Pelaksanaan PKM
Penelitian merupakan one group pre post test. Intervensi bertujuan meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai diare pada balita. Intervensi yang dilakukan berupa
penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta memperbaiki sikap dan
perilaku masyarakat. Intervensi dalam bentuk penyuluhan dengan presentasi menggunakan
poster, booklet dan leaflet. Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat juga dilakukan
dengan melakukan demonstrasi cuci tangan dan pembuatan oralit untuk memperbaiki pola
perilaku masyarat. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Sukamantri Gembong. Kriteria
inklusi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang hadir Posyandu Sukamantri
Desa Gembong. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara non-random consecutive
sampling dengan jumlah sampel 60 responden. Variabel dalam penelitian ini terbagi
menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas dalam penelitian
ini adalah adanya intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
terhadap diare dan demonstrasi cuci tangan serta pembuatan oralit yang dilakukan untuk
memperbaiki perilaku masyarakat, Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah
perubahan pengetahuan dari intervensi yang dilakukan. Pengukuran pengetahuan
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan indikator penilaian seperti pada tabel 1.
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Analisis statistik pada penelitian ini adalah berupa tabel deskriptif dari variabel-variabel
pada penelitian ini. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Fakultas Kedokteran
Universitas Tarumanagara.
3. Hasil dan Pembahasan
Data mengenai tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku responden mengenai diare
didapatkan melalui pretest dan posttest dan digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan
responden tentang penyuluhan yang diberikan, sebelum dan sesudah diadakannya
penyuluhan melalui pretest dan posttest. Data tersebut diolah secara manual serta di
kalkulasi secara digital. Terdapat 10 soal pada masing-masing pretest dan posttest. Bobot
masing-masing soal adalah 10 poin dengan nilai maksimal 100 poin jika semua soal dapat
dijawab dengan benar. Rerata nilai (mean) responden pada pretest adalah 52.8 dan pada
posttest nilai rerata (mean) responden adalah 87.6. Hasil ini sudah mencapai target yang
diinginkan yaitu rata-rata nilai posttest 80.
Tabel 1. Karakteristik Peserta Penyuluhan.
Karakteristik
Usia
10-20
21-30
31-40
41-50
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Pekerjaan
IRT
Lain-lain

Proporsi (%)
n = 60

6 orang (10)
28 orang (46,66)
22 orang (36,66)
4 orang (6,66)
5 orang (8,33)
17 orang (28,33)
38 orang (63,33)
56 orang (93,33)
4 orang (6,66)

Tabel 2. Karakteristik Nilai Pretest dan Posttest.

Karakteristik

Nilai Pretest
Di atas rata-rata
Di bawah rata-rata
Nilai Posttest
Di atas rata-rata
Di bawah rata-rata

No
1.

2.

Proporsi (%)
n = 50
21 orang (42)
29 orang (58)
30 orang (60)
20 orang (40)

Mean
52,8
87,6

p-value
t-Test
<0.01

Tabel 3. Indikator Penilaian Pengetahuan

Pertanyaan
Apa itu diare ?
a. Buang air besar lebih sering dalam sehari
b. Buang air besar kurang dari biasanya dalam sehari
c. Buang air besar cair dan lebih sering dari biasanya dalam sehari
d. Buang air besar cair dan kurang dari biasanya dalam sehari
Perhatikan pilihan di bawah ini :
1. Tidak mencuci tangan
2. Udara yang kotor
3. Makanan yang kotor
4. Melalui gigitan nyamuk
Manakah dari pilihan dibawah ini yang merupakan cara penularan diare ?
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
Perhatikan pilihan di bawah ini :
1. BAB cair dan sering
2. BAK sering
3. Pilek
4. Muntah
Manakah dari pilihan dibawah ini yang merupakan tanda dan gejala diare ?
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 1 dan 4
Hewan apakah yang dapat membantu penularan diare ?
a. Ikan
b. Lalat
c. Nyamuk
d. Kutu
Bagaimana penanganan awal diare ?
a. Diberi antibiotik
b. Diberi oralit/larutan gula garam
c. Istirahat di rumah
d. Makan yang banyak
Bagaimana cara membuat larutan gula garam ?
a. Air matang + 1 sendok teh gula + 1 sendok teh garam
b. Air matang + ¼ sendok teh gula + 1 sendok teh garam
c. Air matang + 1 sendok teh gula + ¼ sendok teh garam
d. Air matang + ¼ sendok teh gula + ¼ sendok teh garam
Apa diare dapat berbahaya ?
a. Ya
b. Tidak
c. Tidak tahu
Kapan anda harus segera bawa anak ke fasilitas kesehatan ?
a. BAB sering
b. BAK sering
c. Tunggu sampai anak muntah
d. Tunggu sampai anak dehidrasi
Bagaimana pencegahan diare ?
a. Minum air yang banyak
b. ASI eksklusif
c. Mandi yang sering
d. Cuci seprei
Ada berapa langkah cuci tangan ?
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7

Intervensi kedua merupakan demonstrasi pembuatan larutan gula dan garam.
Demonstrasi cara pembuatan gula dan garam diberikan setelah sesi penyuluhan diare pada
tanggal 15 Maret 2019 pukul 10.00 WIB. Kegiatan di mulai dengan membagikan informasi
tentang fungsi larutan larutan gula dan garam terhadap anak yang mengalami diare.
kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan larutan gula dan garam.
Keberhasilan intervensi ini dinilai berdasarkan kemampuan peserta untuk menjelaskan
kembali apa saja yang dibutuhkan, manfaat, cara pembuatan larutan gula dan garam dan
dapat mempraktikkan cara pembuatan larutan gula dan garam yang benar. Agar lebih
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memahami dan mempraktikan pembuatan larutan gula dan garam untuk anak yang
mengalami diare, petugas meminta kepada seluruh warga untuk mendemonstrasikan
kembali pembuatan larutan gula dan garam. Hasil intervensi kedua adalah sebanyak 50
peserta (100%) tahu apa saja yang dibutuhkan, manfaat dan cara pembuatan larutan air dan
garam dan dapat mempratikkan pembuatan larutan gula dan garam sesuai teori.
Intervensi ketiga merupakan demonstrasi cuci tangan kepada warga Desa
Gembong. kegiatan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 10.30 WIB setelah
intervensi kedua selesai dilakukan. Kegiatan di mulai dengan membagikan informasi
pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air megalir, serta kapan saja harus mencuci
tangan. Kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi enam langkah cuci tangan oleh petugas
dengan para peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta kepada salah satu warga yang
sukarela ingin mendemonstrasikan kembali cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang
mengalir, diakhiri dengan melakukan enam langkah cuci tangan dibawah air mengalir dan
sabun bersama seluruh peserta. Keberhasilan intervensi ini dinilai berdasarkan kemampuan
peserta mengerti tentang pentingnya mencuci tangan, manfaat mencuci tangan, kapan saja
mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan yang benar dan dapat
mempraktikkannya. Pada intervensi ketiga, seluruh peserta sangat antusias mempraktikkan
enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Peserta mengerti
manfaat mencuci tangan, kapan saja mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan dan
dapat mempraktikkan enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir.
Beberapa kendala seperti kurangnya tikar untuk duduk, kurangnya lembar pretest
dan posttest yang dipersiapkan. Beberapa warga tidak mendapat tempat duduk akibat
volume ruangan dan jumlah tikar yang kurang memadai sehingga terdapat beberapa
responden yang mendengarkan penyuluhan sambal berdiri. Seluruh peserta membawa
anaknya datang sehingga beberapa warga tidak dapat fokus terutama bila anaknya rewel
ketika penyuluhan berlangsung.
Indonesia merupakan salah satu dari 15 negara yang terhitung mengalami
kegagalan program Global Action Plan of Prevention and Care of Pneumonia and
Diarrhoea (GAPPD), dengan angka kematian akibat diare sebanyak 7449 anak dibawah 5
tahun pada tahun 2016. GAPPD mendapati sebanyak 69% anak bawah lima tahun di
Indonesia tidak mendapat intervensi dengan baik terhadap diare, mulai dari pemberian ASI
eksklusif, imunisasi, pemberian antibiotik, pemberian oralit, dan pemberian zinc.(Health,
2018) Menurut data profil kesehatan kabupaten Tangerang tahun 2017, terdapat 74.418
(21,39%) penduduknya mengalami diare. Data Puskesmas Gembong menunjukkan
sebanyak 1.156 penduduk merupakan penduduk Gembong dengan jumlah yang tertangani
hanya sebanyak 768 (66%). Tahun 2017, sebanyak 48.560 balita di Kabupaten Tangerang
mengalami diare. Angka ini meningkat dari data tahun 2016 yang menunjukkan balita
dengan diare sebanyak 42.730 balita.(Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2018)
Penelitian oleh Hamzah, Gobel dan Syam (2020) di Makassar menemukan bahwa
terdapat pengaruh sosial ekonomi (p = 0.022), lingkungan ( p = 0.020), pola asuh (p = 0.016)
dan pelayanan kesehatan (p = 0.047).(Hamzah et al., 2020) Hendrik L. Blum
mengungkapkan empat factor tersebut merupakan penyebab timbulnya penyakit. Diare
merupakan penyakit menular yang sering dipaparkan oleh faktor sosial ekonomi, faktor
kondisi balita, faktor lingkungan, faktor pola asuh orang tua dan faktor pelayanan
Kesehatan.(Hamzah et al., 2020; Sumampouw et al., 2015)
Penelitian yang dilakukan oleh Arsurya, Rini dan Abdiana (2014) di Padang
menemukan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan terhadap kejadian diare pada
anak menggunakan uji statistik Chi-square (p = 0.042; RP = 2.087; CI = 1.021-4.267).
penelitian ini menunjukkan bahwa balita dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan
kurang memiliki tingkat risiko dua kali lebih besar untuk mengalami diare dibandingkan
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yang tingkat pengetahuan baik. Pendidikan orang tua merupakan salah satu kunci
perubahan sosial budaya termasuk dalam pemeliharaan Kesehatan keluarga, khususnya
pada balita.(Arsurya et al., 2017)
Penelitian lainnya oleh Putra dan Utami (2020) menjelaskan adanya hubungan kuat
antara hubungan pengetahuan terhadap perilaku ibu dalam melakukan pencegahan diare
pada anak usia balita (p=0.000). Ibu dengan pengetahuan yang baik akan mengerti untuk
melakukan prevensi diare. Ibu dengan pengetahuan yang baik juga memiliki hubungan
dalam sikap mencari informasi yang baik tentang cara memenuhi kebutuhan kesehatan
dalam keluarga, termasuk pencegahan diare pada balita.(Putra & Utami, 2020)
Khasanah dan Sari (2020) pada penelitiannya menunjukkan adanya hubungan
signifikan tentang diare dengan pencegahan diare pada ibu balita di wilayah kerja
Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta dengan nilai korelasi Kendall Tau hitung = 0.416 dan
p = 0.000. penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan tentang diare akan
memberikan pencegahan diare ke angka positif.(Khasanah & Sari, 2016)
Hidayati (2018) di Padang menemukan bahwa responden yang memiliki Perilaku
Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang kurang baik cenderung lebih berisiko mengalami diare
(63.2%) dibandingkan dengan yang tidak mengalami kejadian diare (36.8%). Hasil bivariat
penelitian ini mendapatkan hubungan yang signifikan (p = 0.030).(Hidayati, 2019) tatanan
PHBS seperti kebiasaan cuci tangan bersih, kebersihan jamban, ketersediaan air bersih
mampu mencegah angka kejadian diare balita.(Grafika et al., 2017; Hidayati, 2019)
Hasil penelitian oleh (2019) di Medan berdasarkan hasil surveilans dari informan
menyatakan bahwa promosi Kesehatan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program
diare.(Hasibuan & Ginting, 2019) Penelitian lainnya oleh Adimayanti, Haryani dan Astuti
(2017) di Semarang berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap setelah pendidikan
kesehatan pada kelompok yang menggunakan booklet (p=0.001) maupun poster (p=0.001).
tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan pada kelompok yang diedukasi
menggunakan poster maupun booklet (p= 0.37). Booklet dan poster merupakann media
yang memiliki peluang baik dalam meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan
perawatan balita dengan diare daripada ibu yang tidak diberikan penyuluhan.(Adimayanti
et al., 2017)
Penelitian lainnya dilakukan oleh Fathonah (2019) di Dusun Kadekrowo yang
menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan ibu tentang
tatalaksana di rumah balita dengan diare sebelum dan setelah penyuluhan dengan media
booklet (p = 0.000). Media booklet efektif sebagai media penyuluhan Kesehatan tentang
tatalaksana di rumah balita dengan diare dan dapat digunakan dalam pelayanan
kesehatan.(Fathonah, 2019)
Menurut penelitian oleh Ejemot-Nwadiaro, et al. (2015), melakukan cuci tangan
dengan air mengalir dan sabun secara mekanis menyingkirkan pathogen dan secara kimiawi
membunuh kontaminasi dan kolonisasi flora sehingga membuat cuci tangan lebih efektif.
Mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir terbukti lebih efektif dibandingkan
anggota keluarga yang mencuci tangan dengan cara mencelupkan tangan pada wadah yang
sama. Hal ini dikarenakan pathogen dapat berpindah pada anggota keluarga lain yang
menggunakan wadah dan air yang sama untuk mencuci tangan.(Ejemot-Nwadiaro et al.,
2015) Perilaku mencuci tangan dengan sabun terbukti menurunkan angka kejadian diare
sebanyak 44%. Penggunaan air mengalir sendiri menurunkan angka kejadian diare
sebanyak 39%. Cuci tangan baik dilakukan pada saat setelah menggunakan toilet, setelah
membersihkan bokong bayi (atau produk ekskreta lainnya), dan sebelum kontak dengan
makanan, seperti makan, menyiapkan makanan dan memberi makan yang lainnya. Anakanak dan orang dewasa juga juga harus mencuci tangan mereka setelah bermain atau
bekerja diluar, menyentuh hewan dan lingkungan hewan tersebut.(Partnership, 2018)
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Penelitian oleh Rosyidah (2019) di Ciputat terhadap anak sekolah dasar negeri 02
menemukan bahwa perilaku cuci tangan memiliki hubungan kuat terhadap kejadian diare
(p = 0.015). Minimnya kebiasaan cuci tangan menyebabkan besarnya resiko untuk
mengalami diare.(Rosyidah, 2019)
Rohmah dan Syahrul (2017) dengan menggunakan uji statistik Fisher’s exact
menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan yang benar memiliki hubungan signifikan
terhadap kejadian diare pada balita (p = 0.006) di Puskesmas Sekardangan Kabupaten
Sidoarjo. Cuci tangan dengan tujuh Langkah dan menggunakan sabun merupakan salah
satu usaha yang efektif dalam mencegah diare karena tangan merupakan anggota tubuh
yang paling sering bersentuhan dengan barang yang belum tentu bersih bahkan dapat
terkontaminasi ribuan mikroorganisme penyebab diare.(Rohmah & Syahrul, 2017)
Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartati dan Nurazila (2018) menggunakan uji
Chi square menyimpulkan bahwa perilaku cuci tangan pada balita memiliki hubungan kuat
(p = 0.000) terhadap kejadian diare pata balita di wilayah Puskesmas Rejosari Pekanbaru.
Perilaku cuci yangan yang kurang baik mendukung bakteri yang ada di tangan berkembang
sehingga bakteri tersebut dapat masuk ke dalam sistem pencernaan ketika makan, terutama
jika menggunakan tangan.(Hartati & Nurazila, 2018)
Zubaidah dan Insana (2020) mendapatkan adanya hubungan antara penatalaksanaan
pemberian cairan di rumah dengan tingkat dehidrasi menggunakan uji statistik
spearman rho (p = 0.000). Pemberian cairan gula dan garam merupakan salah satu terapi
modifikasi pemberian cairan elektrolit osmolaritas rendah yang adalah salah satu dari lima
langkah tuntas diare yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dehidrasi.(Zubaidah &
Insana, 2020)
Penelitian oleh Pamungkas (2015) di Magelang dalam uji statistik Kendalls Tau
menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian larutan gula garam
memiliki hubungan kuat terhadap penanganan diare pada balita (p = 0.001). penelitian ini
menyarankan agar ibu balita data terus pengupayakan peningkatan pengetahuan tentang
tatalaksana diare khususnya dalam hal pemberian larutan gula garam sebagai bentuk
profilaksis terhadap komplikasi dan gangguan tumbuh kembang akibat diare.(Pamungkas,
2015)
Penelitian oleh Rahmawati, Rahayu dan Pratama (2017) mendapatkan bahwa
manajemen diare efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua
dalam tatalaksana diare (p = 0.000), dimana salah satunya adalah pembuatan larutan gula
dan garam yang menggunakan metode demonstrasi. 70% informasi akan tersimpan bila
dilaksanakan dalam bentuk praktik nyata. Praktik nyata cara pembuatan larutan gula garam
membuat orang tua balita lebih paham dan mendapat pengalaman untuk membuat larutan
untuk rehidrasi balita yang mengalami diare.(Rahmawati et al., 2018)
Rosalia dan Wahtini (2016 di Yogyakarta mendapatkan adanya hubungan
pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan awal diare balita (p = 0.003) termasuk cuci tangan
dan pemberian cairan rehidrasi. Pengetahuan ibu merupakan jalan utama dalam
penatalaksanaan diare balita. Pengetahuan yang baik dilakukan ibu dalam mengasuh balita
dengan berperilaku tepat seperti cuci tangan sebelum memberi makan balita, mencuci
sayuran sebelum dimasak, mencuci botol susu dan penyediaan cairan rehidrasi.(Rosalia,
2016)
4. Kesimpulan
Terjadi peningkatan nilai, dari hasil rata-rata pretest 52,8 menjadi posttest 87,6 (p-value
<0.01). Ibu dengan anak balita di Desa Gembong dapat mengerti manfaat, alat dan bahan
cara pembuatan larutan gula dan garam serta mempraktikkan pembuatan larutan gula dan
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garam. Ibu dengan anak balita di Desa Gembong dapat mengerti manfaat mecuci tangan,
kapan saja mencuci tangan, kapan saja mencuci tangan, mengetahui langkah-langkah
mencuci tangan dan mempraktikkan enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air
mengalir.
Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kepala dan seluruh jajaran tim dari Puskesmas
Gembong yang sudah mendukung program intervensi ini dari awal hingga akhir.
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Abstrak
Indera pendengaran yang sehat penting dalam kehidupan manusia. Pendengaran adalah salah satu indera
terpenting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Padmowihardjo sebanyak 11% pengetahuan
yang dimiliki oleh setiap orang (pendengaran sehat) diperoleh dari proses mendengarkan. Orang yang
mengalami gangguan pendengaran, maka proses belajarnya akan terganggu. Pendengaran juga
mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Ketika pendengaran seseorang mengalami gangguan, maka
respon dan tingkah lakunya juga akan terpengaruh. Gangguan telinga dan fungsi pendengaran dapat terjadi
kapan saja, dimana saja dan terhadap siapa saja. Gangguan fungsi telinga dapat disebabkan oleh beberapa hal
antara lain proses penuaan, bawaan sejak lahir, keturunan, penyakit infeksi, trauma kepala termasuk akibat
adanya paparan bunyi dengan frekuensi diatas 20.000 Hz (kebisingan) dalam jangka waktu tertentu. Oleh
karena itu perlu adanya suatu pemeriksaan kesehatan bagi remaja muda. Kegiatan bakti kesehatan kali ini
telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada sebanyak 161 peserta. Dari 161 peserta tersebut 48 (29,8%)
peserta adalah laki-laki dan 113 (70,2%) peserta adalah perempuan. Hasil pemeriksaan telinga didapatkan
banyak peserta yang mengalami laserasi pada liang telinga kanan dan kirinya, yaitu sebanyak 139 (86,3%)
dan 142 (88,2%). Sebanyak 21 (12,0%) peserta mempunyai serumen dan 18 (11,2%) mempunyai serumen
prop pada telinga kanan. Sedangkan sebanyak 24 (14,9%) dan 15 (9,3%) peserta mempunyai serumen dan
serumen prop pada telinga kirinya. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak peserta yang belum dapat
menjaga kesehatan telinga dengan baik, sehingga masih diperlukan kegiatan selanjutnya untuk dapat
meningkatkan kesehatan telinga.
Kata kunci:

kesehatan telinga, laserasi, serumen, serumen prop

Abstract
A healthy sense of hearing is important in human life. Hearing is one of the most important senses in carrying
out everyday life. According to Padmowihardjo, 11% of the knowledge that everyone has (healthy hearing)
is obtained from the listening process. People who have hearing loss, the learning process will be disturbed.
Hearing also affects a person's attitude and behavior. When a person's hearing is impaired, his response and
behavior will also be affected. Ear and hearing problems can occur anytime, anywhere and to anyone.
Impaired ear function can be caused by several things, including the aging process, congenital nature,
heredity, infectious diseases, head trauma including exposure to sounds with a frequency above 20,000 Hz
(noise) within a certain period of time. Therefore it is necessary to have a health check for young adolescents.
The health service activity this time has conducted health checks on 161 participants. Of the 161 participants
48 (29.8%) participants were male and 113 (70.2%) participants were female. The results of ear examinations
showed that many participants had lacerations in their right and left ear canals, namely 139 (86.3%) and
142 (88.2%). As many as 21 (12.0%) participants had cerumen and 18 (11.2%) had cerumen prop on the
right ear. Meanwhile, 24 (14.9%) and 15 (9.3%) participants had cerumen and prop wax on their left ear. It
can be concluded that there are still many participants who have not been able to maintain ear health
properly, so further activities are needed to improve ear health.
Key words: ear health, laceration, cerumen, prop cerumen
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Pendahuluan
Indera pendengaran yang sehat penting dalam kehidupan manusia. Pendengaran adalah
salah satu indera terpenting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut
Padmowihardjo (2000), 11 % pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang (pendengaran
sehat) diperoleh dari proses mendengarkan. Orang yang mengalami gangguan
pendengaran, maka proses belajarnya akan terganggu. Pendengaran juga mempengaruhi
sikap dan perilaku seseorang. Ketika pendengaran seseorang mengalami gangguan, maka
respon dan tingkah lakunya juga akan terpengaruh.
Gangguan telinga dan fungsi pendengaran dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan
terhadap siapa saja. Gangguan fungsi telinga dapat disebabkan oleh beberapa hal antara
lain proses penuaan, bawaan sejak lahir, keturunan, penyakit infeksi, trauma kepala
termasuk akibat adanya paparan bunyi dengan frekuensi diatas 20.000 Hz (kebisingan)
dalam jangka waktu tertentu.
Dengan meningkatnya teknologi audiovisual dan telekomunikasi saat ini, penggunaan
headphone atau headset untuk mendengarkan musik meningkat pada kalangan remaja. Hal
itu dapat menimbulkan bising kronik serta munculnya gejala-gejala gangguan telinga
seperti gatal, nyeri, terasa berdengung, dan lain-lain yang pada akhirnya dapat mengganggu
fungsi pendengaran. (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health
Risks, 2008).
Menurut the National Health and Nutrition Examination Survey America, pada tahun
1988, tercatat 15 % remaja mengalami masalah pada pendengaran. Jumlah tersebut
melonjak menjadi 19,5 % pada tahun 2000. Lonjakkan ini menyebabkan para peneliti untuk
menghubungkannya dengan kenaikan jumlah pengguna media pemutar musik. The EU’s
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)
memperkirakan, sekitar 5 sampai 10 % pengguna alat pemutar musik berisiko kehilangan
pendengaran permanen jika mereka mendengarkan musik lebih dari 1 jam sehari dengan
tingkat volume tinggi, setidaknya untuk kurun waktu 5 tahun.
Dari hasil pengamatan peneliti selama ini, banyak mahasiswa memiliki kebiasaan
untuk menggunakan headset. Hal ini sering juga diamati dan hampir menjadi sebuah
kebiasaan pada mahasiswa fakultas kedokteran. Penggunaan headset ini tidak hanya
dilakukan saat waktu luang untuk mengisi kebosanan, namun juga saat belajar dan ada pula
yang memiliki kebiasaan menggunakan headset saat tidur. Kebiasaan menggunakan
headset ini kemungkinan berefek pada pendengaran mereka sehingga dapat menyebabkan
terjadinya gangguan pendengaran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robinson (2010)
didapatkan bahwa penggunaan headset dapat menyebabkan kerusakan pada organ koklea.
Mukhopadhyay, et al (2008) yang menyatakan bahwa kebiasaan penggunaan headset
dapat berpotensi menyebabkan masalah higienitas telinga dan infeksi pada saluran telinga.
Ini menjadi faktor predisposisi infeksi telinga luar jika digunakan secara terus menerus
apalagi saling bertukar headset dimana dapat meningkatkan kelembapan dan temperatur
liang telinga, membuat iritasi pada kulit dan dapat menyediakan tempat yang baik untuk
bakteri berkembang biak. Jika dilakukan pemeriksaan akan muncul tanda-tanda radang
berupa pembengkakan dan kemerahan dan biasanya responden akan mengeluhkan gejala
gatal, nyeri dan merasa penuh di liang telinga.
Telinga adalah organ tubuh yang berperan penting pada proses pendengaran dan
keseimbangan karena alat pendengaran dan alat keseimbangan terdapat di dalam telinga.
Telinga merupakan salah satu alat indra yang penting dan mempunyai peran yang besar
dalam kehidupan sehari-hari. Dari indra pendengaran diserap sebesar 20% informasi yang
disampaikan dibanding dengan membaca yang hanya dapat menyerap informasi sebesar
10%. (Kemenkes, 2014).
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Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2005 terdapat 278 juta orang di
dunia menderita gangguan pendengaran, 75-140 juta di antaranya terdapat di Asia
Tenggara. Saat ini WHO memperkirakan ada 360 juta (5,3%) orang di dunia menderita
gangguan pendengaran, 328 juta (91%) diantaranya adalah orang dewasa (183 juta lakilaki, 145 juta perempuan) dan 32 juta (9%) adalah anak-anak. Prevalensi gangguan
pendengaran meningkat seiring dengan pertambahan usia. Prevalensi gangguan
pendengaran pada orang diatas usia 65 tahun bervariasi dari 18% - 50% di seluruh dunia.
(Kemnkes, 2014). Dari WHO multy center study pada tahun 1998, Indonesia termasuk 4
negara Asia Tenggara dengan prevalensi ketulian yang cukup tinggi (4,6%), 3 (tiga) negara
lainnya ialah Sri Langka (8,8%), Myanmar (8,4%), dan India (6,3%). Walaupun bukan
yang tertinggi tetapi prevalensi 4,6% cukup tinggi yang dapat menimbulkan masalah sosial
ditengah masyarakat. (Depkes, 2013). Di Indonesia, gangguan pendengaran dan ketulian
saat ini masih merupakan satu masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil Survei
Nasional Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran di 7 provinsi tahun 1993-1996,
prevalensi ketulian 0,4% dan gangguan pendengaran 16,8%. Penyebabnya, infeksi telinga
tengah (3,1%) presbikusis (2,6%), tuli akibat obat ototoksik (0,3%), tuli sejak
lahir/kongenital (0,1%) dan tuli akibat pemaparan bising. (Kemenkes, 2014).
Masalah lain yang perlu mendapat perhatian ialah kurangnya kesadaran tentang
sanitasi kebersihan secara khusus tentang kesehatan telinga. Sehubungan dengan
peningkatan insidens gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia, disadari perlu
adanya antisipasi dengan melakukan upaya promotif, preventif serta memberikan
pelayanan kesehatan indera pendengaran yang optimal sebagai upaya kuratif dan
rehabilitatif terhadap masyarakat (Depkes RI 2013). Berdasarkan uraian diatas, dan belum
pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan telinga maka hal tersebut melatarbelakangi untuk
melaksanakan pengabdian ini
Metode
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas kami bermaksud untuk mengadakan
kegiatan Bakti Kesehatan di lingkungan Universitas Tarumanagara yang merupakan salah
satu perwujudan tridharma perguruan tinggi di bidang Pengabdian dan Pelayanan kepada
Masyarakat (P2M). Pada kegiatan bakti kesehatan ini, kami melibatkan peran serta dosen
FK UNTAR, mahasiswa FK Untar: Mendeteksi dini kelainan pendengaran di kalangan
mahasiswa FK UNTAR serta mensosialisasikan tentang kesehatan pendengaran.Kegiatan
bakti kesehatan ini dilakukan dengan menilai kesehatan telinga. Metode yang digunakan
pada kegiatan ini yaitu pemeriksaan telinga luar, tengah dalam, Dari hasil pemeriksaan
telinga maka didapatkan data awal serta skrining terkait kesehatan telinga serta alat yang
digunakan memakai otoskop telinga serta headlamp.
Hasil dan Pembahasan
Acara bakti kesehatan dilakukan apda tanggal 19 September 2019 dengan total
sebanyak 161 peserta yang dilakukan pemeriksaan. Dari 161 peserta tersebut 48 (29,8%)
peserta adalah laki-laki dan 113 (70,2%) peserta adalah perempuan. Hasil pemeriksaan
telinga dari 161 peserta didapatkan bahwa sebanyak 155 (96,3%) dan 157 (97,4%) peserta
mempunyai daun telinga kanan dan kiri yang normal.
Pada pemeriksaan daerah liang telinga didapatkan bahwa sebanyak 156 (96,9%) dan
154 (95,7%) peserta mempunyai liang telinga yang lapang pada telinga kanan dan kiri.
Banyak peserta pemeriksaan yang mengalami laserasi pada liang telinga kanan dan kirinya,
yaitu sebanyak 139 (86,3%) dan 142 (88,2%). Sebanyak 21 (12,0%) peserta mempunyai
serumen dan 18 (11,2%) mempunyai serumen prop pada telinga kanan. Sedangkan
sebanyak 24 (14,9%) dan 15 (9,3%) peserta mempunyai serumen dan serumen prop pada
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telinga kirinya. Sebanyak 1 (0,6%) peserta mempunyai sekret di liang telinga kanan dan 1
(0,6%) peserta mengalami hiperemis pada liang telinga kiri.
Pada hasil pemeriksaan membran timpani didapatkan hasil bahwa sebanyak 24
(14,9%) dan 21 (13,0%) peserta tidak dapat dinilai keadaan membran timpaninya pada
telinga kanan dan kiri, serta 1 (0,6%) peserta mengalami retraksi pada telinga kanannya.
Sebanyak 83 (51,6%) peserta warna membran timpani kanannya adalah suram dan 2 (1,2%)
adalah hiperemis. Sedangkan sebanyak 95 (59,0%) peserta warna membran kirinya suram
dan 1 (0,6%) hiperemis. Ada 1 (0,6%) dan 2 (1,2%) peserta yang mengalami perforasi pada
telinga kanan dan kiri. Pemeriksaan refleks cahaya didapatkan sebanyak 61 (37,9%) peserta
pada telinga kanan dan 64 (39,8%) peserta pada telinga kiri, tidak ditemukan refleks cahaya
pada kedua telinganya. Dan pada 12 (7,5%) peserta mengalami retraksi membran timpani
pada telinga kanan dan 13 (8,1%) pada telinga kiri. Tidak ada peserta yang mengalami
atrofi, bulging maupun bercak putih pada membran timpaninya. Hasil lain selengkapnya
dapat dilihat pada tabel 1.
Daerah pemeriksaan

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Telinga
Telinga Kanan
Jumlah (%)

Bentuk Daun Telinga
Normal
Mikrotia
Laserasi
Lesi kulit
Fistula
Fistel Daun Telinga
Ada
Tidak
Liang Telinga
Lapang
Sempit
Furunkel
Lesi kulit
Laserasi Liang Telinga
Ada
Tidak
Serumen
Ada
Tidak
Serumen prop
Ada
Tidak
Membran Timpani
Tidak dapat dinilai
Retraksi
Normal
Warna
Tidak dapat dinilai
Hiperemis
Suram

Telinga Kiri
Jumlah (%)

155 (96,3)
1 (0,1)
2 (1,2)
3 (1,9)
-

157 (97,5)
0
2 (1,2)
1 (0,6)
1 (0,6)

1 (0,6)
160 (99,4)

1 (0,6)
160 (99,4)

156 (96,9)
4 (2,5)
1 (0,6)
-

154 (95,7)
5 (3,1)
1 (0,6)
1 (0,6)

139 (86,3)
22 (13,7)

142 (88,2)
19 (11,8)

21 (12,0)
140 (87,0)

24 (14,9)
137 (85,1)

18 (11,2)
143 (88,8)

15 (9,3)
146 (90,7)

24 (14,9)
1 (0,6)
136 (84,5)

21 (13,0)
140 (87,0)

24 (14,9)
2 (1,2)
83 (51,6)

22 (13,7)
1 (0,6)
95 (59,0)
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Putih seperti mutiara
Perforasi
Tidak dapat dinilai
Ada
Tidak
Refleks Cahaya
Tidak dapat dinilai
Tidak ada
Memendek
Normal
Retraksi
Tidak dapat dinilai
Ada
Tidak ada

52 (32,3)

43 (26,7)

24 (14,9)
1 (0,6)
136 (84,5)

21 (13,0)
2 (1,2)
137 (85,1)

25 (15,5)
61 (37,9)
17 (10,6)
58 (36,0)

22 (13,7)
64 (39,8)
23 (14,3)
52 (32,2)

24 (14,9)
12 (7,5)
125 (77,6)

21 (13,0)
13 (8,1)
127 (78,9)

Pada hasil pemeriksaan kegiatan ini sebagian besar mahasiswa bentuk telinga normal
serta tidak ada fistel. Mahasiswa masih ada yang kurang memperhatikan kebersihan telinga
hal ini dapat terlihat hasil ada mahsiswa yang ditemukan serumen. Bila kotoran ini
menumpuk, risikonya adalah terjadi penyumbatan di saluran telinga (serumen prop) yang
dapat mengganggu pendengaran. Serumen memiliki fungsi proteksi. Serumen ini dapat
membentuk massa serumen obsturan yang dapat menyumbat liang telinga. Berbagai faktor
berkaitan dalam pembentukan serumen yaitu faktor internal seperti kelainan bentuk
anatomis liang telinga, sekret serumen berlebihan, kelainan sistemik, aktifitas bakteri dan
jamur dalam liang telinga mengambil peran dalam pembentukan serumen obsturan.
Kegiatan PKM ini perlu dilakukan tindak lanjut dengan edukasi terkait kesehatan
pendengaran dan dilakukan pemeriksaan dengan metode yang lain untuk mendeteksi
gangguan pendengaran.
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Abstrak
COVID-19 – atau dikenal dengan novel coronavirus menjadi topik utama belakangan ini. virus ini menyebar
dengan cepat di berbagai wilayah di Asia dan sekitarnya, ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan
untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk
mencegah penyebaran infeksi pernapasan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Lingkungan
Universitas Tarumanagara sudah diterapkan seperti sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir,
atau antiseptik berbasis alkohol, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan bagian dalam siku
atau sapu tangan atau kertas tissue. Membersihkan tangan adalah salah satu langkah yang paling penting untuk
mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Penggunaan antiseptik berbasis alkohol untuk kebersihan tangan di fasilitas pelayanan umum di kampus
Universitas Tarumanagara telah dilakukan belakangan ini dalam usaha meningkatkan kepatuhan dalam
perilaku hidup bersih dan sehat . Hand sanitizer merupakan antiseptik yang baik, yang dapat digunakan
sebagai pengganti cuci tangan dengan sabun, tetapi penyimpanan hand sanitizer yang kurang baik juga akan
menurunkan kemampuan bahan aktif yang ada dalam hand sanitizer tersebut membunuh mikroba. Kegiatan
pemasangan handsanitizer telah dilaksanakan sejak bulan 17 Febuari 2020. Pemasangan handsantizer
dipasang di kampus 1 dan kampus II Universitas Tarumanagara sebanyak 47 unit. Kegiatan pemasangan serta
menggunakan handsanitizer merupakan kegiatan mendukung program pemerintah untuk menerapkan pola
hidup bersih dan sehat.
Kata Kunci : COVID 19, antiseptik, perilaku hidup bersih dan sehat
Abstract
COVID-19 – is known as the novel coronavirus, has become a major topic lately. The virus is spreading
rapidly in many parts of Asia and beyond, there are precautions that can be taken to reduce the risk of
transmission and spread. Preventive measures that can be taken to prevent the spread of respiratory
infections and the application of clean and healthy living habits in the Tarumanagara University environment
have been implemented such as frequent hand washing using soap and water, or alcohol-based hand rubs,
covering mouth and nose when coughing or sneezing with the inside of the elbow or a handkerchief or tissue
paper. Cleaning hands is one of the most important steps to prevent and control the spread of disease and to
adopt a clean and healthy lifestyle. The use of alcohol-based antiseptics for hand hygiene in public service
facilities on the Tarumanagara University campus has been carried out recently in an effort to increase
compliance in clean and healthy living habits. Hand sanitizer is a good antiseptic, which can be used as a
substitute for washing hands with soap, but poor storage of hand sanitizers will also reduce the ability of the
active ingredients in the hand sanitizer to kill microbes. The handsanitizer installation activity has been
carried out since February 17, 2020. There are 47 units of handsantizer installed on campus 1 and campus
II of Tarumanagara University. The installation activity and using a handsanitizer are activities to support
government programs to adopt a clean and healthy lifestyle
Keywords: COVID 19, antiseptic, clean and healthy lifestyle
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PENDAHULUAN
ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia.
Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun, 98%-nya disebabkan oleh
infeksi saluran pernapasan bawah. Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak,
dan orang lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah. (World Health
Report,2004).
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit saluran pernapasan atas atau
bawah yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit
tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung
pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor pejamu. ISPA merupakan
penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan agen infeksius yang ditularkan dari
manusia ke manusia. ISPA gejala yang ditimbulkan biasanya cepat, yaitu dalam waktu
beberapa jam sampai beberapa hari, gejalanya meliputi demam, batuk, dan sering juga
nyeri tenggorok, coryza (pilek), sesak napas, mengi, atau kesulitan bernapas. Contoh
patogen yang menyebabkan ISPA yang dimasukkan dalam pedoman ini adalah rhinovirus,
respiratory syncytial virus, para influenza virus, severe acute respiratory syndromeassociated coronavirus (SARS-CoV) yang sekarang sedang merebak, dan virus influenza.
SARS-CoV saat ini menyebabkan masalah besar bagi kesehatan hampir di seluruh dunia
yaitu dikenal dengan pandemi COVID-19 (Berman S, 1991).
Ancaman COVID-19 sebagai bagian dari ISPA akibat organisme baru yang
menimbulkan pandemi memerlukan tindakan pencegahan dan kesiapan khusus.( Lederberg
J, Shope R, Oakes S, 1992).Penyebaran dan dampak penyakit berkaitan dengan beberapa
faktor mulai dari kondisi lingkungan (misalnya, polutan udara, kepadatan anggota
keluarga), kelembaban, kebersihan, musim, temperatur, ketersediaan dan efektivitas dari
pelayanan kesehatan. Langkah-langkah pencegahan penyebarluasan infeksi dapat
dilakukan dengan berbagai cara seperti ketersediaan vaksin, akses terhadap fasilitas
pelayanan kesehatan, kapasitas ruang isolasi, faktor pejamu (seperti usia, kebiasaan
merokok), kemampuan pejamu menularkan infeksi, status kekebalan, status gizi, infeksi
sebelumnya atau infeksi serentak yang disebabkan oleh patogen lain, kondisi kesehatan
umum, dan karakteristik patogen meliputi cara penularan, daya tular, faktor virulensi
(misalnya, gen penyandi toksin), dan jumlah atau dosis mikroba (ukuran inokulum).
(Graham M,1990), (Fraser C, Riley S, Anderson RM, Ferguson NM, 2004), (Bauch CT,
Lloyd-Smith JO, Coffee MP, Galvani AP,2005), (Peiris JS, Lai ST, Poon LL, et al, 2003),
(CDC, 2003).
Penyakit pada kelompok ISPA ini dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan
dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Kesehatan Internasional,
IHR (2005), kejadian penyakit pernapasan yang dapat menimbulkan keadaan darurat
kesehatan masyarakat serta menjadi perhatian internasional meliputi: SARS, influenza
manusia yang disebabkan oleh subtipe baru, termasuk episode flu burung pada manusia,
agen ISPA baru seperti COVID-19 yang dapat menyebabkan wabah skala besar atau wabah
dengan morbiditas dan mortalitas tinggi. (The American Institute of Architects Academy
of Architecture for Health,2001)
Infeksi virus akut menular, umumnya terjadi pada penyakit epidemi musiman (influenza
musiman) atau penyakit pandemi langka (influenza pandemik), yang ditandai oleh radang
saluran pernapasan dan biasanya ditunjukkan oleh terjadinya demam mendadak, menggigil,
nyeri otot, keletihan luar biasa, nyeri tenggorok, dan batuk. Penularan infeksi terjadi dalam
jarak dekat, terutama melalui droplet dan kadang-kadang melalui kontak. ISPA yang dapat
menimbulkan kekhawatiran adalah: SARS-CoV, virus influenza baru yang menyebabkan
infeksi pada manusia dan ISPA baru yang dapat menyebabkan wabah skala besar dan
wabah dengan morbiditas dan mortalitas tinggi. (Mayhall CG,2004), (Wenzel RP,2003).
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Permasalahan Mitra
COVID-19 atau yang dikenal dengan novel coronavirus sedang menjadi topik utama
belakangan ini. Virus ini juga menyerang Indonesia termasuk Jakarta. Penyebarannya cepat
dan luas, tetapi ada banyak cara pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya cuci tangan,
etika batuk dan menggunakan masker. Universitas Tarumanagara sebagai institusi
pendidikan dengan jumlah dosen, mahasiswa dan karyawan pendukung yang ribuan tidak
luput dari ancaman tertular COVID-19. Maka penting sekali dilakukan upaya pencegahan
penularannya. Salah satu cara yang paling efektif adalah gerakan cuci tangan. Cuci tangan
yang paling mudah adalah dengan menggunakan hand sanitizer. (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia,2020)
World Health Organization (WHO) telah melakukan penelitian yang membuktikan
bahwa perilaku cuci tangan dapat menurunkan angka kejadian ISPA. Menjaga kesehatan
tubuh, dengan memelihara kebersihan tangan merupakan hal yang sangat penting. Dalam
aktivitas sehari-hari tangan seringkali terkontaminasi dengan mikroba, sehingga tangan
dapat menjadi perantara masuknya mikroba ke dalam tubuh. Salah satu cara yang paling
sederhana dan paling umum dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan adalah dengan
mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. (Wahyono, Hendro et al, 2006)
Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang dipraktikkan secara tepat dan benar
merupakan cara termudah dan efektif untuk mencegah berjangkitnya penyakit seperti diare,
kolera, ISPA, cacingan, flu, hepatitis A, dan bahkan flu burung. Mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir dapat lebih efektif menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis
dari permukaan kulit dan secara bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab
penyakit seperti virus, bakteri dan parasit lainnya pada kedua tangan. Seiring dengan
bertambahnya kesibukan masyarakat terutama di perkotaan, dan banyaknya produk-produk
instan yang serba cepat dan praktis, maka muncul produk inovasi pembersih tangan tanpa
air yang dikenal dengan pembersih tangan antiseptik atau hand sanitizer.
Target Kegiatan
Kegiatan pengabdian dalam membersihkan tangan adalah salah satu langkah paling
penting dan mudah baik dengan sabun dan air mengalir ataupun menggunakan antiseptik
seperti hand saanitizer untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit.
Penggunaan antiseptik berbasis alkohol di fasilitas pelayanan umum seperti kampus telah
dilakukan belakangan ini dalam usaha meningkatkan kepatuhan dalam menjaga kebersihan
tangan. Hand sanitizer merupakan antiseptik yang baik sebagai pengganti cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir, tetapi penyimpanan hand sanitizer yang kurang baik juga
akan menurunkan kemampuan bahan aktif dalam membunuh mikroba.
Hand sanitizer, dalam pemakaiannya mengikuti 6 langkah cuci tangan sesuai standar WHO
karena diharapkan lebih efektif dalam membunuh mikroba. Antiseptik akan bekerja baik
dalam waktu 20 – 30 detik. Selain dilihat dari segi hand sanitizer juga harus dilihat faktor
pertama adalah jumlah angka mikroba pada tangan yang berbeda-beda jumlahnya, dan hal
lain yaitu, waktu terakhir cuci tangan. Semua ini yang akan mempengaruhi komunitas
mikroba di tangan. Faktor yang kedua adalah derajat kontaminasi sesuai dengan kontak,
berarti semakin tinggi derajat kontaminasinya maka jumlah mikroorganisme juga semakin
banyak. Faktor yang ketiga adalah derajat kerentanan seseorang terhadap mikroorganisme.
Semakin tinggi derajat kerentanan seseorang terhadap mikroorganisme maka akan semakin
banyak jumlah mikroorganisme yang singgah. ( Fierer N, Costello EK, Lauber CL, Hamady
M, , Gordon JI, et al,2009).
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METODE PELAKSANAAN
Penggunaan antiseptik berbasis alkohol untuk kebersihan tangan di fasilitas pelayanan
umum di kampus Universitas Tarumanagara telah dilakukan belakangan ini dalam usaha
meningkatkan kepatuhan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Produk hand sanitizer ini
mengandung antiseptik yang digunakan untuk membunuh mikroba yang ada di tangan, yang
terdiri dari alkohol dan triklosan. Jenis produk hand sanitizer semakin beragam, baik
komposisinya, zat pembawanya, serta telah dipasarkan produk-produk baru yang
digunakan secara meluas di masyarakat. Antiseptik sediaan gel pembersih tangan atau hand
sanitizer merupakan produk pilihan masyarakat saat ini, karena mudah dibawa kemanamana dan mudah didapatkan atau tersedia di pasaran. Penggunaan hand sanitizer sangat
mudah dengan meneteskan gel pada telapak tangan kemudian meratakan ke permukaan
telapak tangan. (Wahyono, Hendro et al,2006). Pada kegiatan ini FK UNTAR bekerjasam
dengan Universitas Tarumanagara membuat hand sanitizer lalu berkoordinasi untuk
memasang handsanitizer yang dialokasikan di kampus I dan II Universitas Tarumanagara.
Lokasi pemasangan handsanitizer diupayakan mudah serta nyaman bagi civitas UNTAR.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pemasangan handsanitizer telah dilaksanakan sejak bulan 17 Febuari 2020.
Pemasangan handsantizer dipasang di kampus 1 dan kampus II Universitas Tarumanagara
sebanyak 47 unit. Kegiatan pemasangan serta menggunakan handsanitizer merupakan
kegiatan pendukung program pemerintah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Pemasangan handsanitizer dikampus I Universitas Taramanagara dilakukan:
• Gedung J sebanyak 1 unit
• Gedung K sebanyak 3 unit
• Gedung L sebanyak 7 unit
• Gedung M sebanyak 11 unit
• Gedung R sebanyak 3 unit
• Gedung Utama sebanyak 14 unit
Kampus 2 Universitas Tarumanagara pada fakultas ekonomi pemasangan dilakukan
sebanyak 8 unit. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan peran aktif sivitas
akademika Tarumanagara dalam bidang kesehatan yang terkait pentingnya personal
hygiene di lingkungan sivitas akademika Tarumanagara serta upaya mendukung program
pemerintah guna pencegahan penularan penyakit infeksi terutama Covid 19 . Manfaat yang
dapat dihasilkan dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan UNTAR sehat, sehingga
terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit serta menambah wawasan
kesehatan terutama tentang pola hidup bersih dan sehat pada semua kelompok umur
sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari . Manfaat yang dapat dihasilkan
dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan sekitar UNTAR sehat, sehingga terlindungi
dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit dan menambah wawasan kesehatan
terutama tentang pola hidup bersih dan sehat pada semua kelompok umur sehingga dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pemasangan hand sanitizer direspon
dengan baik oleh civitas UNTAR serta dipergunakan dengan baik. Civitas UNTAR
menggunakan handsanitizer sebagai wujud tanggung jawab dalam menerapkan pola hidup
sehat dan bersih.
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Gambar 1. Tempat Penempatan Handsanitizer
Kesimpulan dan Saran
Upaya pencegahan penularan penyakit infeksi pernapasan seperti COVID-19 ini dan
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat terutama cuci tangan di lingkungan kampus
Universitas Tarumanagara. Hal ini telah dilakukan dengan pemasangan dispenser hand
sanitizer sebanyak 47 unit tersebar di kampus 1 dan 2 Universitas Tarumanagara. Adapun
usaha lain dalam mendukung program pemerintah guna pencegahan penularan penyakit
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infeksi terutama Covid 19 juga dilakukan pemasangan banner terkait cuci tangan, pola
hidup bersih dan sehat serta pemakaian masker di lingkungan Universitas Tarumanagara.
Kegiatan ini juga dilakukan selain di Universitas Tarumanagara juga dilakukan pada
lingkungan dan masyarakat sekitar Universitas Tarumanagara, dengan sosialisasi
pentingnya cuci tangan dan penggunaan handsanitizer. Hasilnya cukup memuaskan bahwa
sivitas akademika Universitas Tarumanagara sampai dengan bulan Agustus belum ada
yang terdeteksi positif Covid 19 akibat penularan dari lingkungan Universitas
Tarumanagara. Saran dari kegiatan ini dilakukan kegiatan pengabdian terkait pencegahan
penyakit menular dan edukasi kesehatan terkait cuci tangan, pemakaian masker, PHBS, dll
dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.
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Pada kesempatan ini, tim ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor beserta
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PENANGGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PADA TK ATISA
DIPAMKARA TANGERANG
Enny Irawaty1, Yoanita Widjaja2, Novendy3, Susy Olivia Lontoh4
1. Bagian Fisiologi fakultas kedokteran Universitas Tarumanagara,
Email : ennyi@fk.untar.ac.id
2. Bagian Patologi Klinik, fakultas kedokteran Universitas Tarumanagara,
Email : yoanitaw@fk.untar.ac.id
3. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, fakultas kedokteran Universitas Tarumanagra,
Email : nnovendy@gmail.com
4. Bagian Ilmu Fisiologi, fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara,
Email : susyo@fk.untar.ac.id
Abstrak

Anak-anak Playgroup dan TK anak playgroup dan TK Atisa Dipamkara Tangerang masih banyak yang belum
mampu menerapkan etika batuk yang benar. Kondisi ini dapat menjadi masalah untuk peningkatan penyakit
menular dan perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat. Berbagai penyakit infeksi
saluran respiratori akut mudah sekali menular lewat udara, terutama melalui batuk atau bersin. Padahal, batuk
atau bersin merupakan gejala utama infeksi saluran respiratori akut yang hampir selalu dijumpai pada anak.
Batuk atau bersin mengandung droplet nuclei (percik renik) yang mengandung virus atau bakteri apabila
dikeluarkan oleh anak atau dewasa yang sedang sakit infeksi saluran respiratori. Anak-anak mudah meniru
apa yang ia dengar, lihat dan rasakan. Tak peduli itu benar atau salah. Hal ini dikarenakan ia belum bisa
membedakan mana yang baik atau buruk. Maka, penting bagi orang tua untuk mengajarkan contoh yang baik
bagi si kecil sedari dini. Salah satunya adalah mengajarkannya etika batuk atau bersin yang benar. Memang
terlihat sepele, namun ini sangat penting bagi kesehatan bersama. Dari hasil kegiatan ini didapatkan bahwa
sebanyak 62,5% (5 kelompok) anak murid kelas K1 dan K2 dapat menempelkan gambar etika batuk dengan
benar. Hal ini merupakan suatu hal yang cukup baik. Kegiatan bakti kesehatan ini perlu selalu diulang-ulang
sehingga dapat menumbuhkan suatu perilaku yang baik bagi anak-anak mulai usia dini dan membantu
meningkatkan derajat kesehatannya.
Key word: Batuk, droplet, etika batuk,
Abstract
There are still many children in Playgroup and Kindergarten of Atisa Dipamkara Tangerang Kindergarten
and Kindergarten who have not been able to apply the correct cough etiquette. This condition can be a
problem for an increase in infectious diseases and efforts are needed to increase awareness of healthy living
habits.Various acute respiratory infections are easily transmitted through the air, especially through
coughing or sneezing. In fact, coughing or sneezing is the main symptom of acute respiratory infection which
is almost always found in children. Coughing or sneezing contains droplet nuclei (tiny droplets) containing
viruses or bacteria when expelled by a child or adult who is sick with a respiratory tract infection. Children
easily imitate what they hear, see and feel. It doesn't matter whether it's right or wrong. This is because he
can't tell which one is good or bad. So, it is important for parents to teach a good example for their little one
from an early age. One way is to teach him the correct etiquette of coughing or sneezing. It looks trivial, but
this is very important for common health. From the results of this activity, it was found that as many as 62.5%
(5 groups) of students in grades K1 and K2 were able to post cough etiquette pictures correctly. This is a
good enough thing. This health service activity needs to be repeated so it can foster good behavior for
children from an early age and help improve their health status.
Key word: Cough, droplet cough etiquette
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PENDAHULUAN
Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi lingkungan dan budaya yang ada di
negara ini sangat mempengaruhi tingginya kejadian infeksi. Dalam kehidupan seharihari tanpa sadar reflek batuk sering terjadi, hal ini sangatlah normal. Tetapi efeknya
menjadi tidak normal apabila Anda tidak menyadari atau mengetahui akibat yang
ditimbulkan dari batuk. Penting untuk Anda mengetahui etika batuk yang harus Anda
patuhi setiap kali batuk. Batuk merupakan upaya pertahanan paru terhadap berbagai
rangsangan yang ada dan refleks fisiologis yang melindungi paru dari trauma mekanik,
kimia dan suhu. Batuk menjadi patologis bila dirasakan sebagai gangguan. Batuk
merupakan tanda suatu penyakit di dalam atau diluar paru dan kadang berupa gejala awal
dari suatu penyakit. Batuk merupakan gejala tersering penyakit pernapasan dan masalah
yang sering kali dihadapi dokter dalam praktik sehari-hari (Tamaweol et al., 2016).
Batuk adalah tindakan refleks dari saluran pernapasan yang digunakan untuk
membersihkan saluran napas atas. Batuk yang berlangsung selama lebih dari 8 minggu
disebut batuk kronis. Penyebab batuk bisa berasal dari kebiasaan merokok, paparan asap
rokok, dan paparan polusi lingkungan (Pavort et al., 2008).
Penelitian berskala besar menemukan bahwa prevalensi batuk pada negara USA
sebanyak (18%) dari 1109 orang batuk kronis yang disebabkan kebiasaan merokok. Survei
berskala besar juga dilaporkan di negara Sweden sebanyak (11%) batuk tidak produktif;
(8%) batuk produktif; (38%) batuk yang terjadi malam hari, dari ketiga hal tersebut
diperoleh sebanyak 623 orang (usia 31 tahun) yang disebabkan asma, rhinitis alergi, relux
lambung, dan merokok (Chung and Pavord, 2008). Data survey European Respiratory
Society terhadap 18.277 subyek dengan usia 20-48 tahun, dimana dilaporkan batuk
nokturnal sebanyak 30%, batuk produktif 10% dan batuk non produktif 10%. Beberapa
penelitian telah dilakukan tentang hubungan antara batuk kronis dengan polusi udara.
Batuk kronis menjadi perhatian utama di negara berkembang, sebagai tanda gangguan
saluran pernafasaan, seperti tuberkolosis paru (TB). Gejala batuk terus menerus yang
berlangsung selama 2-3 minggu dapat diduga sebagai indikasi penyakit TB di beberapa
negara Asia Tenggara (Song et al., 2015).
Refleks batuk terjadi akibat terangsangnya reseptor batuk yang terdapat di saluran
nafas ataupun di luar saluran nafas,oleh rangsangan yang bersifat kimiawi maupun
mekanis. Reseptor batuk yang merupakan ujung nervus vagus terdapat diantara sel-sel
telinga dan selaput gendang, pleura, lambung, pericard dan diafragma Batuk kronis
seringnya disebabkan oleh kekurangan gizi dan alergi terhadap makanan atau bahan kimia
(Rona, 1997).
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).
Setiap satuan jenjang pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan
fungsinya dan perannya masing-masing, salah satunya adalah Taman Kanak-Kanak.
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Program Taman Kanak-Kanak yang berkualitas dapat membantu mengembangkan semua
potensi yang dimiliki anak. Oleh karena itu pendidikan di TK harus berkualitas agar dapat
membantu tumbuh kembang anak secara maksimal
Etika batuk perlu untuk diketahui, karena dari hal ini Anda telah bertindak dalam
proses pencegahan infeksi. Mungkin saat batuk, Anda akan menutup mulut dengan telapak
tangan. Tujuan Anda mungkin baik, namun belum tentu benar dan justru cara ini akan
menjadi media penyebaran infeksi yang cepat. Dengan menutup telapak tangan, tanpa sadar
Anda telah memindahkan bakteri dari telapak tangan Anda ke orang lain melalui
bersentuhan atau bersalaman. Batuk sendiri merupakan salah satu gejala atau tanda yang
sering dialami setiap orang. Etiologi batuk karena adanya iritan seperti asap, debu, maupun
benda asing di saluran napas, atau gejala dari suatu penyakit seperti influenza, bronkitis,
TBC dan beberapa penyakit lain.
Menariknya dari sisi kesehatan, batuk memiliki etiket tanpa memandang apakah batuk
tersebut disebabkan oleh gejala dari suatu penyakit menular atau hanya merupakan refleks
pertahanan tubuh akibat adanya benda asing atau iritan. Berikut adalah etiket batuk yang
baik dan benar: jika anda ingin batuk, segeralah ambil tisu untuk menutupi tidak hanya
mulut Anda tetapi juga hidung anda; langsung buang tisu setelah digunakan menutup mulut
dan hidung yang Anda gunakan saat batuk ke dalam tempat sampah; karena batuk
merupakan refleks yang tidak dapat dikontrol, ada kalanya anda tidak dalam kondisi
memegang atau membawa tisu. Batuklah pada bagian lengan atas anda. Jangan pada
telapak tangan anda. Mengapa? Bagian lengan atas merupakan bagian yang jarang
melakukan kontak baik dengan benda (seperti gagang pintu, alat makan, atau telepon)
maupun orang lain seperti saat jabat tangan; cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir;
jika sabun dan air tidak tersedia, kita dapat menggunakan hand sanitizer berbahan dasar
alkohol dengan konsentrasi alkohol setidaknya 60%.
Etika batuk hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengendalikan penyebaran infeksi
yang terjadi saat batuk. Tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga dikantor, sekolah,
pusat keramaian maupun rumah Anda. Batuk yang disebabkan adanya iritan mungkin tidak
mengandung kuman berbahaya. Namun, kuman atau flora normal yang ada di dalam
rongga mulut yang dikeluarkan saat batuk, besar kemungkinan akan membentuk koloni
yang dapat memicu infeksi. Terakhir, gunakan masker jika Anda batuk atau berada
didekat orang batuk. Cobalah untuk menjauhkan diri dari orang lain saat Anda batuk
sehingga Anda tidak menyebarkan kuman. Jika batuk terkait gejala penyakit, ada baiknya
Anda beristirahat di rumah dan menghindari tempat ramai seperti kantor dan sekolah bila
memungkinkan. Jadi, tutupi batuk Anda untuk mencegah penularan kuman yang dapat
memicu penyakit bagi Anda dan orang sekitar Anda. Aturan ini juga berlaku saat Anda
bersin.
Pernah mendengar mengenai Etika Batuk? Jika anda pernah berkunjung ke layanan
kesehatan seperti puskesmas maupun RS dan memperhatikan sekitar RS, pasti pernah
melihat informasi terkait Etika Batuk baik dalam bentuk Banner, Poster maupun dalam
bentuk lain. Tidak lain dikarenakan, pesan kesehatan mengenai “Etika Batuk” ini sangat
penting untuk anda yang sedang menderita penyakit infeksi berupa batuk dan bersin atau
saat sedang berada di lingkungan yang beresiko seperti puskesmas dan rumah sakit.Etika
batuk diperuntukkan untuk anda yang sedang batuk maupun bersin. Seperti yang kita
ketahui bersama, saat anda batuk dan bersin anda dapat mengeluarkan kuman dalam jumlah
ribuan hingga jutaan ke udara. Saat yang sama orang yang berada disekitar kita menghirup
udara yang sudah mengandung kuman yang kita hamburkan melalui batuk maupun bersin,
sehingga untuk penyakit yang menular melalui udara menjadi rentan untuk ditularkan ke
orang lain.
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Untuk itu, Kementrian Kesehatan dan WHO telah mengeluarkan imbauan kesehatan untuk
anda yang sedang batuk yang kemudian dikenal sebagai “Etika Batuk”. Merupakan 4
langkah pencegahan penularan penyakit melalui udara, terutama untuk anda yang sedang
batuk atau bersin. Terdengar sederhana, tapi langkah ini dapat menghindarkan lingkungan
kita dari berbagai jenis penyakit yang dapat menular melalui udara.Etika batuk terdiri dari:
tutup hidung dan mulut anda menggunakan tisu/saputangan atau lengan bagian dalam baju
anda saat anda batuk maupun bersin; Segera buang tisu yang sudah dipakai kedalam tempat
sampah; Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan
berbasis alkohol dan Selalu gunakan masker saat masih sedang berada di tempat umum dan
berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak mudah meniru apa yang ia dengar, lihat dan
rasakan. Tak peduli itu benar atau salah, dikarenakan ia belum bisa membedakan mana yang
baik atau buruk. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan contoh yang baik bagi si kecil sedari
dini. Salah satunya adalah mengajarkannya etika batuk atau bersin yang benar. Memang terlihat
sepele, namun ini sangat penting bagi kesehatan bersama. Oleh karenanya, penting sekali anak
diajarkan etika batuk yang benar

Metode Pelaksanaan
Anak-anak TK Atisa Dipamkara Tangerang masih banyak yang belum mampu
menerapkan etika batuk yang benar. Kondisi ini dapat menjadi masalah untuk peningkatan
penyakit menular dan perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat.
Pada saat batuk, terdapat aliran udara berkecapatan tinggi dari saluran respiratori sehingga
percik renik tersebut dapat tersebar cukup jauh mencapai jarak beberapa meter. Apabila
terhirup oleh orang lain, virus atau bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi pada orang
lain tersebut. Oleh karena itu, etika batuk yang benar penting sekali dilakukan dan diajarkan
pada anak.
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 etika batuk dikalangan anak usia 3-5 tahun. Materi yang disampaikan dengan
penyuluhan secara interaksi langsung dengan anak melalui game, gambar yang menarik.
Materi penyuluhan berisi tentang sekitar gangguan yang dapat menimbulkan batuk dan
bersin berserta cara etika batuk yang benar
Hasil dan Pembahasan
Tim memulai persiapan sekitar pukul 07.30 WIB hingga pukul 08.00 WIB. Guru-guru
sudah mulai membawa anak-anak ke ruangan aula lantai 3 sekolah sekitar pukul 7.50 WIB.
Jumlah keseluruhan murid yang ikut berpasrtispasi adalah 64 orang (K1 32 orang dan K2
32 orang).Pukul 08.00 WIB acara dibuka terlebih dahulu oleh Kepala Sekolah KB dan TK
Atisa Dipamkara, kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh guru Agama. Sekitar pukul
08.10 WIB penyuluhan mengenai etika batuk dimulai. Kegiatan penyuluhan disampaikan
oleh dr. Novendy melalui media power point. Materi penyuluhan berisi tentang sekitar
gangguan yang dapat menimbulkan batuk dan bersin berserta cara etika batuk yang benar.
Untuk meningkatkan minat murid-murid K1 dan K2, dalam materi penyuluhan
menampilkan juga video mengenai cara etika batuk yang benar. Video tersebut merupakan
hasil karya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Rumah Sakit Persahabatan
dan Indonesia Initiative on MDR TB Care (IMTC) yang di unduh dari youtube.
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Setelah kegiatan penyuluhan selesai, murid – murid K1 dan K2 diajak untuk bermain
games. Games berupa mencari foto etika batuk yang benar. Murid-murid K1 dan K2 dibagi
menjadi 8 kelompok ( K1 4 kelompok dan K2 4 kelompok). Masing-masing kelompok
terdiri dari 8 orang murid dan dibantu oleh 1 orang guru. Tiap kelompok diberikan 10 buah
gambar mengenai etika batuk dan 1 buah papan yang terbagi 2 kolom (kolom benar dan
salah). Anak-anaki diminta untuk menempelkan foto yang telah diberikan ke masingmasing kolom. Dari 10 gambar tersebut ada 4 buah gambar merupakan cara etika batuk
yang benar dan 6 gambar adalah cara etika batuk yang salah. Anak-anak diminta untuk
mengerjakan sendiri, sedangkan guru hanya mengawasi saja.
Dari 8 kelompok yang ikut dalam games, total sebanyak 5 (62,5%) kelompok yang
menempelkan gambar dengan benar dan 3 (37,5%) kelompok tidak menempelkan gambar
dengan kurang tepat. Bagi kelompok yang paling cepat menempelkan gambar dengan benar
akan diberikan hadiah.
Tidak lupa untuk meningkatkan partisipasi dari murid-murid dilakukan juga sesi tanya
jawab. Bagi murid-murid yang berani maju untuk menjawab pertanyaan akan diberikan
hadiah. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan ikut memperagakan
apa yang diminta oleh penyuluh. Anak-anak dapat memberikan contoh dengan baik etika
batuk yang benar. Pada kegiatan ini kendala yang dihadapi terkait cara penyampaian materi
ke anak TK, tetapi dengan Kerjasama TIM PKM serta guru TK ATISA DIPAMKARA
maka kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan oleh dr Novendy

Gambar 2. Murid K1 dan K2 mengikuti cara etika batuk yang benar
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Gambar 3. Tim sedang menunggu kehadiran murid-murid K1 dan K2
Kesimpulan
Dari kegiatan bakti kesehatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan penyuluhan mengenai etika batuk yang benar berjalan dengan baik dan lancar. Hal
ini tercermin dari antusiasme dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan tanya
jawab, peragaan etika batuk dan permainan games yang telah dikerjakan oleh tim bakti
kesehatan.
Hasil kegaiatan bakti kesehatan bakti kesehatan didapatkan bahwa sebanyak 5 (62,5%)
kelompok dapat menempelkan gambar etika batuk dengan benar. Hal ini cukup
memberikan hasil yang baik, mengingat yang ikut dalam kegiatan bakti kesehatan ini masih
berusia antara 4-6 tahun. Kegiatan bakti kesehatan mengenai etika batuk ini perlu dilakukan
secara berulang karena merupakan suatu hal yang simple namun memberikan manfaat yang
besar. Perilaku kebersihan dan menjaga kesehatan yang besar perlu diberikan sejak anak
masih kecil, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik di kemudian hari.
Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan ini, tim ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor beserta
Jajarannya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakata Univeristas Tarumanagara
atas pembiayaannya sehingga kegiatan bakti kesehatan dapat berjalan dengan lancar. Tim
juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas
Tarumanagara atas dukungan sehingga kegiatan dapat berjalan serta Kepala Sekolah, staf
pengajar dan murid Atisa Dipamkara Tangerang atas kesempatan sehingga kami dapat
melaksanakan kegiatan ini.
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Abstrak

Usaha pencegahan penyakit cacingan antara lain: menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan dengan
baik, makanan dan minuman yang baik dan bersih, memakai alas kaki, membuang air besar dijamban (kakus),
memelihara kebersihan diri dengan baik seperti memotong kuku dan mencuci tangan sebelum makan.
Kebersihan perorangan penting untuk pencegahan yaitu kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memakai alas
kaki: kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh, ta nah gembur
(pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan
larva cacing. Kebersihan kuku tangan
yang panjang dan kotor menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit.
Kebersihan jajanan
menjadi bagian dari keseharian hampir semua kelompok usia dan kelas sosial, termasuk anak usia sekolah
dan golongan remaja. Macam-macam personal hygiene : perawatan kulit, perawatan kaki, tangan dan kuku,
perawatan rongga mulut dan gigi, perawatan rambut, perawatan mata, telinga dan hidung. Tujuan personal
hygiene : meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan memelihara kebersihan diri seseorang. Dari kegiatan
ini didapatkan bahwa sebanyak 70% anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar. Kegiatan
bakti kesehatan mengenai penyakit kecacingan ini perlu dilakukan secara berulang karena anak-anak dapat
tahu bagaimana seseorang dapat terinfeksi cacing dan dengan terinfeksinya penyakit cacing berbagai
gangguan kesehatan dapat muncul dan salah satunya berkaitan dengan pertumbuhan pada anak. Perilaku
kebersihan dan menjaga kesehatan yang besar perlu diberikan sejak anak masih kecil, sehingga menjadi suatu
kebiasaan yang baik di kemudian hari.
Kata-kata kunci : Cacingan, personal hygiene, anak

Abstract

Efforts to prevent intestinal worms include: maintaining body hygiene, proper environmental hygiene, good
and clean food and drink, wearing footwear, defecating in a toilet (toilet), maintaining good personal hygiene
such as cutting nails and washing hands before eating. Personal hygiene is important for prevention, namely
the habit of washing hands, the habit of wearing footwear: the skin is a place for germs to enter the body,
loose soil (sand, humus) is good soil for the growth of worm larvae. The cleanliness of long and dirty
fingernails causes the accumulation of dirt and germs. Cleanliness of snacks is part of the daily life of almost
all age groups and social classes, including school age children and adolescents. Various types of personal
hygiene: skin care, foot, hand and nail care, oral and dental care, hair care, eye, ear and nose care. The goal
of personal hygiene: to improve one's health and maintain one's personal hygiene. From this activity, it was
found that as many as 70% of the children could answer the questions given correctly. This health service
activity regarding worms needs to be done repeatedly because children can know how a person can be infected
with worms and by being infected with worms various health problems can arise and one of them is related
to growth in children. Hygiene behavior and maintaining great health need to be given from the time the child
is a child, so that it becomes a good habit later on.
Key words: Worms, personal hygiene, children
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PENDAHULUAN
Penyakit-penyakit infeksi di Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi. Salah satu
penyakit yang insidennya masih tinggi adalah infeksi cacingan yakni cacing usus yang
ditularkan melalui tanah (soil transmitted helminthiasis). Hal ini terjadi mengingat bahwa
Indonesia adalah negara agraris dengan tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, keadaan
sanitasi lingkungan dan hygiene masyarakat masih rendah serta beriklim tropis sehingga
sangat memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan penularan cacing . (Djamilah,2003)
Cacing yang tergolong dalam Soil-Transmitted Helminth adalah Ascaris lumbricoides,
Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis serta cacing tambang yaitu Necator
americanus dan Ancylostoma duodenale. Di Indonesia infeksi oleh Soil-Transmitted
Helminth ini paling banyak disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura,
Necator mericanus. (Palgunadi, 2012)
World Health Organization (2010) memperkirakanlebih dari 1 milyar penduduk
terinfeksiAscaris,740 juta terinfeksi cacing tambang, 795 juta terinfeksitrichuris.
Prevalensi tertinggi ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang. Sekitar 60
persen orang Indonesia mengalami infeksi cacing. Kelompok umur terbanyak adalah pada
usia 5-14 stahun. Angka prevalensi sekitar 60 persen, 21 persen di antaranya menyerang
anak usia SD dan rata-rata kandungan cacing per orang enam ekor. Data tersebut diperoleh
melalui survei dan penelitian yang dilakukan di beberapa provinsi pada tahun 2006.
Lingkungan hidup menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan
dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia beserta perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lainnya. Keadaan sanitasi yang belum memadai, keadaan sosial ekonomi yang masih
rendah didukung oleh iklim yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan cacing
merupakan beberapa faktor penyebab tingginya prevalensi infeksi cacing usus yang
ditularkan di Indonesia (Zulkoni, 2011).
Ada 3 jenis cacing yang terpenting adalah cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing
tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator americanus) dan cacing cambuk (Trichuris
trichura). Ascaris lumbricoides merupakan helmintiasis yang paling sering menyerang
anak-anak, cacing ini telah menyebabkan lebih dari satu milyar kasus kecacingan di seluruh
dunia. Angka kejadian infeksi Ascaris lumbricoides di Indonesia sebesar 70 ± 80%,
keadaan ini menyebabkan penyakit ascariasis menjadi penting dan hingga saat ini masih
merupakan masalah dibidang ilmu kesehatan anak dan kesehatan masyarakat. Penyakit
cacingan merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit cacing ditularkan
melalui tangan yang kotor, kuku panjang dan kotor menyebabkan telur cacing terselip.
Penyebaran cacing salah satu penyebabnya adalah kebersihan perorangan yang masih
buruk. Dan dapat menular diantara murid sekolah yang sering berpegangan tangan sewaktu
bermain. (WHO, 2014)
Sampai saat ini penyakit cacingan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di
Indonesia, terutama daerah pedesaan. Pencegahan infeksi berulang sangat penting dengan
membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti menghindari kontak dengan tanah
yang kemungkinan terkontaminasi feses manusia, cuci tangan dengan sabun dan air
sebelum memegang makanan, lindungi makanan dari tanah dan cuci atau panaskan
makanan yang jatuh kelantai. Usia sekolah merupakan golongan yang sering terkena
infeksi cacingan karena sering berhubungan dengan tanah (Depkes RI, 2009).
Penyakit kecacingan sangat menganggu tumbuh kembang anak. Gangguan yang
ditimbulkan mulai dari yang ringan tanpa gejala hingga sampai yang berat bahkan sampai
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mengancam jiwa. Secara umum gangguan nutrisi atau anemia dapat terjadi pada penderita.
Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan gangguan kecerdasan pada anak. Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2012)mengemukakan kecacingan tersebar dan
menjangkiti hampir seluruh penduduk di seluruh dunia, terutama di Indonesia sebagai
daerah tropis, dengan prevalensi kecacingan mencapai 79-83persen. Berdasarkan hasil
survey Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & PPM Kementerian Kesehatan, anak
Indonesia yang menderita penyakit kecacingan angkanya rata-rata berada di kisaran 30
persen .(Depkes, 2010)
Cacingan mempengaruhi pemasukan (intake), pencernaan(digestif), penyerapan
(absorpsi), dan metabolisme makanan. Secara kumulatif infeksi cacingan dapat
menimbulkan kekurangan gizi berupa kalori dan protein, serta kehilangan darah yang
berakibat menurunnya daya tahan tubuh dan menimbulkan gangguan tumbuh kembang
anak. Khusus anak usia sekolah, keadaan ini berakibat buruk pada kemampuannya dalam
mengikuti pelajaran di sekolah. (Manalu,2006dalam Andaruni, 2012)
Ada beberapa hal yang seringkali diabaikan oleh para orang tua, yang justru menjadi
penyebab masuknya cacingkedalam tubuh anak adalah personal hygienepada diri anak
yang dianggap tidak penting, namun sering kali luput dari pantauan mereka.
Misalnya,memelihara kuku hingga panjang, jajan makanan di sembarang tempat, dan tidak
mencuci tangan sebelum makan. (Mufidah,2012)
Menurut Departemen Kesehatan R.I (2001) usaha pencegahan penyakit cacingan
antara lain: menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan dengan baik, makanan dan
minuman yang baik dan bersih, memakai alas kaki, membuang air besar dijamban (kakus),
memelihara kebersihan diri dengan baik seperti memotong kuku dan mencuci tangan
sebelum makan.
Kebersihan perorangan penting untuk pencegahan yaitu kebiasaan mencuci tangan,
kebiasaan memakai alas kaki: kulit merupakan tempat masuknya bibit penyakit
ke dalam tubuh, ta nah gembur (pasir, humus) merupakan tanah yang baik untuk
pertumbuhan
larva
cacing. Kebersihan kuku tangan yang panjang dan kotor
menyebabkan tertimbunnya kotoran dan kuman penyakit.
Kebersihan jajanan menjadi
bagian dari keseharian hampir semua kelompok usia dan kelas sosial, termasuk anak usia
sekolah dan golongan remaja. Penyakit yang diderita oleh anak SD terkait perilaku
jajanan yang tidak sehat salah satu diantaranya adalah cacingan yang mencapai 40-60
persen. Akibat perilaku yang tidak sehat ini dapat pula menimbulkan persoalan yang lebih
serius seperti ancaman penyakit menular pada anak usia sekolah (Depkes, 2005).
Kebiasaan defekasi/buang air besar yang kurang baik dan di sembarang tempat diduga
menjadi faktor risiko dalam infeksi cacing. Secara teoritik, telur cacing memerlukan media
tanah untuk perkembangannya. Adanya telur cacing pada tinja penderita yang melakukan
aktifitas defekasi di tanah terbuka semakin memperbesar peluang penularan larva cacing
pada masyarakat di sekitarnya.
Mengajarkan kebersihan pada anak sangat penting untuk dimulai sejak dini. Pasalnya,
kebiasaan baik harus ditanamkan pada anak sejak ia berusia sangat muda. Dengan begitu,
kebiasaan baik, dalam hal ini menjaga kebersihan, akan menjadi bagian dari kebiasaan anak
ketika ia tumbuh dewasa.Merupakan hal biasa terjadi jika anak pulang bermain dengan
keadaan kotor. Kondisi tubuh yang kotor merupakan sumber penyakit bagi anak. Akan
tetapi, jika anak sudah diajari dan mengerti pentingnya menjaga kebersihan, anak akan
terdorong untuk menjaga kebersihan di sekelilingnya meski ia sempat bermain hingga
kotor. Dengan menanamkan pentingnya nilai kebersihan yang kemudian menjadi sebuah
kebiasaan, orang tua akan menghemat tenaga untuk selalu memperingatkan anak menjaga
kebersihan. Pasalnya, penanaman nilai kebersihan sejak dini akan membuat anak sadar
untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan sekitarnya tanpa perlu diminta. Dengan
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meningkatkan kesadaran kebersihan pada anak, di saat yang sama orang tua juga telah
menjauhkan anak dari berbagai ancaman penyakit.
Kebiasaan menjaga kebersihan pada anak juga akan memberi manfaat saat ia dewasa
nanti. Kebiasaan baik tersebut akan menjaga anak menjaga kebersihan penampilannya
ketika dewasa. Penampilan yang baik, akan membantu anak untuk membuat kesan pertama
yang baik saat ia dewasa nanti. Kebiasaan hidup bersih juga akan membantu anak memiliki
pemikiran yang cemerlang. Pemikiran seperti ini akan mendorong anak untuk melakukan
sesuatu dengan baik dan selalu aktif. Anak yang aktif dan dinamis akan membuat anak
lebih mudah untuk belajar dan berprestasi di bidang akademik. Pada saat ini masih
kurangnya kesadaran serta pengetahuan untuk kesadarn menjaga kebersihan diri. Oleh
karena itu dilakukan penyuluhan serta pelatihan tehnik personal hygiene pada anak TK.

Metode Pelaksanaan
Anak-anak Playgroup dan TK anak playgroup dan TK Atisa Dipamkara Karawaci
masih banyak yang belum mampu menjaga kebersihan diri dengan baik. Kondisi ini dapat
menjadi masalah untuk peningkatan penyakit menular dan perlu upaya untuk meningkatkan
kesadaran perilaku hidup sehat. Mengajarkan kebersihan pada anak sangat penting untuk
dimulai sejak dini. Pasalnya, kebiasaan baik harus ditanamkan pada anak sejak ia berusia
sangat muda. Dengan begitu, kebiasaan baik, dalam hal ini menjaga kebersihan, akan
menjadi bagian dari kebiasaan anak ketika ia tumbuh dewasa.Merupakan hal biasa terjadi
jika anak pulang bermain dengan keadaan kotor. Kondisi tubuh yang kotor merupakan
sumber penyakit bagi anak. Akan tetapi, jika anak sudah diajari dan mengerti pentingnya
menjaga kebersihan, anak akan terdorong untuk menjaga kebersihan di sekelilingnya meski
ia sempat bermain hingga kotor.
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 diri serta mengenalkan tentang bahaya kecacingan dikalangan anak
usia 3-5 tahun.
Hasil dan Pembahasan
Sekitar pukul 07.30 WIB tim memulai melakukan persiapan, seperti memasang
standing banner dan menyoba sound system. Sekitar pukul 07.50 WIB, guru-guru sudah
mulai membawa anak-anak ke ruangan aula lantai 3 sekolah sekitar pukul 7.50 WIB.
Jumlah keseluruhan murid yang ikut berpasrtispasi adalah 64 orang (K1 32 orang dan K2
32 orang). Pada pukul 08.00 WIB kegiatan bakti kesehatan dimulai. Acara bakti kesehatan
diawali kata sambutan dari Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh
guru agama TK Atisa Dipamkara. Sekitar pukul 08.10 WIB acara diawali dengan
penyuluhan etika batuK oleh tim PKM lain. Setelah itu, mulai jam 09.00 WIB tim PKM
tentang penyakit kecacingan memulai kegiatannya.
Penyuluhan disampaikan oleh dr. Ria Buana dari bagian parasitologi Fakultas
Kedokteran Universitas Tarumanagara.
Setelah penyampaian materi, kegiatan selanjutnya adalah permainan games.
Permainan yang dilakukan adalah dengan memilih 5 anak untuk maju dan menjawab
pertanyaan dari dr. Ria Buana. Bagi yang dapat menjawab dengan benar akan mendapat
hadiah. Namun karena antusiasmenya yang tinggi maka tim memutuskan untuk memilih
10 anak untuk tampil ke depan dalam permainan games ini.
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Dari total 10 murid yang terpilih 7 (70%) orang murid dapat langsung menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh dr Ria Buana dengan benar, sedangkan 3 (30%) orang murid
tidak dapat menjawab pertanyaan dan jawaban dibisikan oleh anggota tim. Bagi yang tidak
dapat menjawab tetap diberikan hadiah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat tanda ucapan terima kasih
kepada KB dan TK Atisa Dipamkara yang diwakilkan oleh Kepala Sekolah, Kemudian
dilanjutkan foto bersama dengan guru dan murid – murid K1 dan K2. Pembagian suvenir
diberikan dikelas masing-masing, mengingat berakhirnya acara bertepatan dengan jam
makan atau istirahat dari murid-murid K1 dan K2.

Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan oleh dr Ria Buana

Gambar 2. Murid-murid yang terpilih dalam permainan games
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Gambar 3. Foto bersama tim PKM, guru dan murid

Kesimpulan dan Saran
Dari kegiatan bakti kesehatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan penyuluhan mengenai penyakit kecacingan berjalan dengan baik dan lancar. Hal
ini tercermin dari antusiasme dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan tanya
jawab.
Hasil kegaiatan bakti kesehatan bakti kesehatan didapatkan bahwa sebanyak 7 (70%)
mrid dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyuluh dengan benar Hal ini
cukup memberikan hasil yang baik, mengingat peserta dalam kegiatan bakti kesehatan ini
masih anak-anak yang masih berusia antara 4-6 tahun.
Kegiatan bakti kesehatan mengenai penyakit kecacingan ini perlu dilakukan secara
berulang karena anak-anak dapat tahu bagaimana seseorang dapat terinfeksi cacing dan
dengan terinfeksinya penyakit cacing berbagai gangguan kesehatan dapat muncul dan salah
satunya berkaitan dengan pertumbuhan pada anak. Perilaku kebersihan dan menjaga
kesehatan yang besar perlu diberikan sejak anak masih kecil, sehingga menjadi suatu
kebiasaan yang baik di kemudian hari.
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Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan ini, tim ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor beserta
Jajarannya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakata Univeristas Tarumanagara
atas pembiayaannya sehingga kegiatan bakti kesehatan dapat berjalan dengan lancar. Tim
juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas
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ABSTRAK

Diabetes melitus dan komplikasinya membawa kerugian ekonomi yang besar bagi penderita diabetes dan
keluarga mereka. Sistem kesehatan dan ekonomi nasional melalui biaya medis langsung, kehilangan
pekerjaan dan penghasilan. Termasuk komponen biaya utama adalah rumah sakit dan perawatan rawat jalan.
Faktor lain yang membutuhkan biaya besar adalah kenaikan biaya untuk insulin analog satu yang semakin
banyak diresepkan meskipun sedikit bukti bahwa insulin tipe tersebut memberikan efek yang signifikan
dibandingkan insulin manusia yang lebih murah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kencing manis
serta kurangnya kesadaran untuk pengaturan pola hidup yang sehat merupakan salah satu faktor risiko terkena
penyakit kencing manis. Salah satu rempah yang diketahui mempunyai khasiat dalam penurunan gula darah
adalah kayu manis. Maka dengan itu diperlukan kegiatan mengajarkan masyarakat cara membuat rebusan
kayu manis, sehingga diharapkan dapat membantu mencegah meningkatkannya kejadian penyakit kencing
manis. Selain itu, pemeriksaan kadar gula puasa dilakukan sebagai salah satu bentuk skrining dari penyakit
kencing manis. Hasil pemeriksaan kadar gula darah puasa didapatkan banyak sebanyak 25 (20.8%) peserta
kadar gula darh puasa diatas normal, padahal hanya 5 (4.2%) mengaku mempunyai riwayat kencing manis.
Hal ini dapat menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari bahwa kadar gulanya diatas
normal, sehingga kegiatan ini sangat baik sebagai skrining awal akan kejadian penyakit kencing manis.
Kata-kata kunci: diabetes melitus, kencing manis, kayu manis, rebusan
ABSTRACT
Diabetes mellitus and its complications brings huge economic losses to diabetics and their families, the health
system and the national economy through direct medical costs, loss of jobs and income. The main cost
components are hospital and outpatient care, another costly factor is the increased cost for insulin analogue
1 which is increasingly being prescribed despite there is little evidence that this type of insulin has a
significant effect over cheaper human insulin. Lack of public knowledge about diabetes mellitus and lack of
awareness for regulating a healthy lifestyle are one of the risk factors for diabetes mellitus. One of the spices
that are known to have properties in reducing blood sugar is cinnamon. So by teaching people how to make
cinnamon stew, it is hoped that it can help prevent the increase in the incidence of diabetes. In addition,
examination of fasting sugar levels di carried out as a form of screening for diabetes mellitus. The results of
the examination of fasting blood sugar levels were found that many as many as 25 (20.8%) participants had
a blood sugar level above normal, whereas only 5 (4.2%) claimed to have a history of diabetes. This shows
that there are still many people who are aware that sugar levels are above normal, so this activity is very
good as an initial screening for the incidence of diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, diabetes, cinnamon, stew

1. PENDAHULUAN
Keberhasilan suatu pelatihann dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi kegiatan
pelatihan, materi yang akan disampaikan di mana penyuluh dapat menguasai materi serta
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sasaran yang dituju, kondisi peserta, proses penyelenggaraan, sarana yang digunakan serta
metode yang digunakan. Salah satu cara untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kasus
kencing manis dan komplikasinya adalah dengan mengubah pola hidup masyarakat. Hal
ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang kencing manis. Penyuluhan
ini merupakan suatu hal yang amat penting bagi penderita diabetes dalam upaya mengatur
regulasi gula darahnya. Pengaturan jumlah dan jenis makanan serta olah raga yang baik
dapat mencegah atau menghambat munculnya penyulit kronik maupun akut. Perubahan
pola hidup yang dilakukan pasien dan keluarganya sangat mempengaruhi keberhasilan
pengobatan penyakit kencing manis sehingga pasien dapat hidup lebih lama (Soegondo
2002).
Pencegahan dan pengendalian penyakit kencing manis sangat membutuhkan perhatian
bagi semua orang serta diperlukan adanya kebijakan nasional dengan pendekatan
revolusioner (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Untuk menumbuhkan
suasana yang kondusif dalam penyelesaian masalah kencing manis, diperlukan perubahan
perilaku dan membangun sinergi positif mulai dari tingkat individu, keluarga dan
masyarakat hingga institusi seperti tempat kerja (Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2018). Terdapat tiga hal utama perlu dilakukan yaitu: perubahan perilaku mulai
dari makanan sehat dan berimbang, aktivitas fisik, menghindarkan diri dari rokok dan
alkohol; melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan perbaikan tatalaksana
penanganan penderita dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer, akan menjadi
prioritas dalam beberapa tahun ke depan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2018). Tiga strategi untuk mempercepat program pencegahan dan pengendalian kencing
manis adalah Prevention, Prevention and Prevention (Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2018).
Hal ini sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan bahwa
kekuatan “Cegah, Cegah dan Cegah” harus dimulai dengan pendekatan penguatan
pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat primer dalam rangka mencegah dan mengendalikan
penyakit kencing manis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Pendekatan
ini terbukti efektif untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu: dengan
meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tidak menular dan dengan
menyiapkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2018). Kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat mencegah
meningkatnya gula darah juga diperlukan. Salah satu rempah Indonesia yang diketahui
mempunyai efek dalam menurunkan kadar gula darah adalah kayu manis.
Kayu manis memiliki efek farmakologi seperti sebagai antioksidan dan sensitivitas
insulin. Pasien dengan penyakit kencing manis dengan pengobatan jangka panjang sangat
mempengaruhi kualitas hidup dari segi kesehatan dan segi ekonomi. Kayu manis dapat
menjadi salah satu solusi yang menjanjikan untuk hal ini (Suriadi, 2013).
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan kegiatan bakti
kesehatan di lingkungan Universitas Tarumanagara dalam upaya pencegahan penyakit
diabetes melitus. Selain itu juga merupakan salah satu perwujudan tridharma perguruan
tinggi di bidang Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat. Pada kegiatan bakti
kesehatan ini melibatkan peran serta dosen, mahasiswa serta karyawan Fakultas
Kedokteran Universitas Tarumanagara. Dengan memberikan informasi mengenai penyakit
kencing manis, mengajarkan cara pembuatan rebusan kayu manis serta melakukan deteksi
dini pemeriksaan kadar gula darah, diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi
semakin bertambahnya kejadian penyakit kencing manis di Indonesia, khusus warga
Kelurahan Tomang, di Jakarta Barat.
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2. METODE PELAKSANAAN PKM
Kegiatan akan dilakukan secara interaktif, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh
warga Kelurahan Tomang serta seluruh peserta diajak untuk melakukan melihat video
pembuatan rebusan kayu manis yang berlangsung selama 10 menit. Sebelum acara
berakhir moderator melakukan umpan balik untuk kegiatan ini, secara lisan menanyakan
ke peserta apakah sudah mengerti materi yang disampaikan dan kesan peserta tentang
kegiatan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kadar gula puasa sebagai tindakan skrining
dalam kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan bakti kesehatan di mulai pada pukul 07.30 WIB dimana peserta
yang mengikuti dalam penyuluhan dan pemeriksaan kadar gula darah puasa melakukan
pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu peserta dibagikan kuesioner untuk mengisi
beberapa pertanyaan berupa data demografi, riwayat kencing manis dan lainnya. Kemudian
peserta berkumpul di area berkumpul yang sudah disediakan oleh panitia, yaitu di ruang
422 gedung J, Lantai 4, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
Peserta yang sudah kumpul di ruang 422 menunggu giliran dipanggil untuk diambil
darahnya untuk pemeriksaan kadar gula darah puasa. Pengambilan darah dilakukan oleh
analisis dari laboratorium.
Peserta dibagi 2 kelompok, sebagian diambil darahnya terlebih dahulu dan sebagian
mendengarkan penyuluhan pembuatan rebusan kayu manis. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi penumpukan peserta pada area pengambilan darah dan peserta tidak langsung
pulang setelah pengambilan darah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Total sebanyak 120 peserta yang diperiksa kadar gula darah puasanya. Dari 120 peserta
tersebut sebanyak 42 (35%) peserta berjenis kelamin laki-laki dan 78 (65%) peserta
berjenis kelamin perempuan. Peserta adalah mereka yang berusia antara 20 – 44 tahun.
Rata-rata usia peserta pada kegiatan bakti kesehatan ini adalah 36.44 tahun. Kebanyakan
peserta berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dengan jumlah sebanyak
72 (60%) peserta. Sebanyak 32 (26.7%) peserta merokok dan hampir separuh yaitu
sebanyak 56 (46.7%) peserta tidak melakukan kegiatan olahraga.
Data antropometri peserta didapatkan bahwa rata-rata berat badan peserta adalah 61.85
kg dan rata-rata tinggi badan peserta adalah 155.86 cm. Dari berat badan dan tinggi badan
yang diperoleh dilakukan perhitungan indeks massa tubuh, sehingga didapatkan bahwa
rata-rata indeks massa tubuh peserta adalah 25.45 dengan minimum indeks massa tubuh
adalah 15.24 dan maksimal indeks massa tubuh peserta adalah 39.85. Dari hasil
perhitungan indeks massa tubuh dilakukan pengelompokan status gizi sehingga diperoleh
kebanyakan peserta adalah berstatus gizi overweight/obese yaitu sebanyak 77 (64.2%)
peserta.
Hasil pemeriksaan gula darah puasa dari 120 peserta didapatkan rata-rata kadar gula
puasa peserta adalah 99.43 mg/dl dengan nilai minimal adalah 62 mg/dl dan maksimal
adalah 347 mg/dl. Hasil pemeriksaan gulah darah puasa tersebut menunjukkan peserta yang
kadar gula darah puasa diatas normal adalah sebanyak 25 (20.8%) peserta. Padahal dari
hasil survei dari kuesioner hanya 5 (4.2%) peserta mengakui mempunyai riwayat kencing
manis. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Tabel 1. Data peserta kegiatan bakti kesehatan
Variabel
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Proporsi
N=120 (%)

Merokok
Ya
Tidak
Olahraga
Tidak
Ya

37.00 (21 – 44)

32 (26.7)
88 (73.3)
56 (46.7)
64 (53.3)
61.85

Tingga Badan (Cm)
Overweight/obese
Kurus
Normal

36.44 (5.69)

1 (0.8)
12 (10.0
28 (23.3)
72 (60.0)
3 (2.5)
4 (3.3)

Berat Badan (Kg)

IMT

Median
(Min – Max)

42 (35.0)
78 (65.0)

Usia (tahun)
Pendidikan
Tidak bersekolah
SD/Sederajat
SMP/Sederajat
SMA/Sederajat
Diploma
S1

Mean
(SD)

77 (64.2)
10 (8.3)
33 (27.5)

Kadar Gula Darah Puasa
Diatas normal
Normal

25 (20.8)
95 (79.2)

Riwayat Kencing Manis
Ya
Tidak

5 (4.2)
115 (95.8)

(13.18)

61.75 (33 – 101)

155.86 (8.15)

156.80 (131 – 176.7)

25.45 (5.032)

25.46 (15.24 – 39.85)

99.43 (45.928)

87.50 (62 – 347)
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Gambar 1. Peserta sedang melakukan pendaftaran

Gambar 2. Peserta sedang mengisi Kuesioner dan menunggu pemeriksaan kadar gula

Gambar 3. Peserta sedang mendengarkan penyuluhan
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Gambar 4. Peserta sedang menonton video pembuatan rebusan kayu manis

Gambar 5. Peserta sedang diambil darahnya untuk pemeriksaan kadar gula
4. KESIMPULAN
Dari kegiatan bakti kesehatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan penyuluhan mengenai pembuatan rebusan kayu manis meningkatkan pengetahuan
masyarakat mengenai khasiat dari kayu manis yang teah diketahui dapt menurunkan kadar
gula dalam darah. Hasil pemeriksaan kadar gula puasa merupakan suatu tindakan skrining
akan kewaspadaan akan terjadi penyakit kencing manis dikemudian hari.
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Hasil menunjukkan hal yang sedikit mengejutkan yaitu peserta yang mengaku mempunyai
riwayat kencing manis hanya sebanyak 5 (4.2%) peserta. Sedangkan dari hasil pemeriksaan
didapatkan bahwa sebanyak 25 (20.8%) peserta kadar gula darah puasanya diatas normal.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan secara berulang untuk membantu
masyarakat un tuk dapat dengan cepat terdeteksi adanya penyakit yang mungkin akan
terjadi. Untuk pserta yang kadar gula darah puasa diatas puasa masih perlu dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut dan seandainya benar menderita penyakit kencing manis, maka
perlu dianjurkan ke pengobatan lebih lanjut.
Ucapan Terima Kasih
Pada kesempatan ini, tim ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas pendanaan
kegiatan ini. Selain itu tim juga mengucapakan terima kasih kepada Yayasan
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Abstrak

Masyarakat Kelurahan Tomang Jakarta Barat kurang minat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Berdasarkan kondisi tersebut maka dosen FK UNTAR beserta mahasiswa bermaksud untuk
mengajak warga Tomang untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bersih lingkungan
sekitar Tomang. Target luaran yang hendak dicapai dari kegiatan bakti kesehatan ini adalah untuk
jangka pendek adalah peningkatan kepedulian untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelurahan
Tomang Jakarta Barat. Target jangka menengah kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan
secara rutin, terjadi perubahan sikap dari warga kelurahan Tomang agar tetap konsisten menerapkan
perilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit menular
akibat sanitasi lingkungan buruk. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini maka warga
Tomang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, memotivasi untuk menanamkan kebiasaan hidup
sehat dalam kehidupan sehari-hari serta lingkungan sekitar serta membantu meningkatkan
kepedulian untuk menyukseskan program GERMAS dikalangan masyarakat kelurahan Tomang.
Kata kunci : kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, GERMAS
Abstract
The people of Tomang Village, West Jakarta, have little interest in maintaining a clean environment. Based
on these conditions, FK UNTAR lecturers and students intend to invite Tomang residents to maintain
environmental cleanliness through clean environment activities around Tomang. The output target to be
achieved from this health service activity is in the short term an increase in awareness to maintain cleanliness
in the Tomang sub-district, West Jakarta. The medium-term target of community service activities can be
carried out regularly, there is a change in the attitude of the residents of Tomang Village to consistently
implement healthy living habits by maintaining environmental hygiene to prevent infectious diseases due to
bad environmental sanitation. The benefits that can be obtained from this activity are that Tomang residents
can improve their quality of life, motivate them to instill healthy living habits in their daily life and the
surrounding environment and help increase awareness for the success of the GERMAS program among the
people of Tomang Village.
Key words: Germas, environmental health, environmental cleanliness

PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen Bangsa Indonesia. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi permasalahan
hingga saat ini. ISPA dan diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan selalu masuk
dalam 10 besar penyakit di hamper seluruh Puskesmas di Indonesia. Penyakit diare masih
merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia,
karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan
oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan
insidens naik. Pada tahun 2000 IR penyakit Diare 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 naik
menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun
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2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering
terjadi, dengan CFR yang masih tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 Kecamatan
dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi
KLB di 24 Kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR
1,74%), sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita
4204 dengan kematian 73 orang (CFR 1,74 %.) (Kemenkes,2014)
Dalam konsep modernnya, lingkungan tidak hanya mencakup air, udara dan tanah
tetapi juga sosial dan ekonomi kondisi di mana kita hidup (Park, 2011). Kunci untuk
kesehatan manusia sebagian besar terletak pada lingkungannya. Penyakit manusia dapat
disebabkan dari faktor lingkungan yang kurang bail seperti polusi air, tanah dan udara,
sanitasi perumahan yang buruk kondisi, keberadaan hewan reservoir dan serangga vektor
penyakit yang mengancam kesehatan manusia. Manusia bertanggung jawab atas
pencemarannya lingkungan melalui urbanisasi, industrialisasi dan aktivitas manusia
lainnya. Menurut Yayasan Sanitasi Nasional USA, kata sanitasi diartikan sebagai cara
hidup itu diekspresikan dalam rumah bersih, pertanian, bisnis, lingkungan dan komunitas
(Park, 2011). Juga, Dunia Organisasi Kesehatan (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai
penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan yang aman urin dan feses manusia
(UNICEF DAN WHO, 2012)
Higiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan
perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Sanitasi
adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan kepada upaya
kesehatan lingkungan hidup manusia (Widyati R, 2002). Tempat-tempat umum adalah
tempat untuk melakukan kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan-badan
pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang
mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta memiliki fasilitas . (Depkes RI, 2007)
Sanitasi tempat-tempat umum merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling
cukup mendesak karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam
masyarakat dengan segala penyakit yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu
maka tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakitpenyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. (Mukono, 2006). Dengan
demikian maka sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi syarat syarat kesehatan
dalam arti melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat
(Mukono, 2006). Tempat-tempat umum mempunyai potensi sebagai tempat terjadinya
penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang
dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan masyarakat erat kaitannya
dengan perilaku dan lingkungan. Terutama perilaku menjaga kesehatan diri serta
lingkungan yang berperan menentukan derajat kesehatan lebih dari 80 persen.
(WartaKesmas,2017)
Tahun 2016-2017, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berfokus pada 3
aspek perubahan perilaku yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari, mengkonsumsi sayur
dan buah setiap hari, dan melakukan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi faktor resiko
yang ada pada setiap orang Ketiga fokus ini dilakukan untuk mewujudkan paradigma sehat
dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup
sehat. (Warta Kesmas, 2017). Sejak tahun 2008 disadari bahwa Indonesia menghadapi
tantangan besar dalam persoalan sanitasi dasar yaitu sebanyak 57 juta penduduk tidak
memiliki akses sanitasi layak. Kebiasaan buang sampah sembarangan menjadi penyebab
awal dari munculnya risiko kesehatan yang berdampak pada berbagai macam penyakit serta
dampak tidak langsung lainnya. (Warta Kesmas, 2017)
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Pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih bertanggung jawab atas derajat
kesehatannya sendiri dan fasilitasi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam
menyadarkan dan menumbuhkan kemampuan upaya kesehatan berbasis masyarakat
menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan. (Warta Kesmas,
2017). Dengan Germas diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk
berperilaku sehat, sehingga produktivitas ikut meningkat, tercipta lingkungan yang bersih,
yang pada akhirnya menurunkan angka kesakitan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Seluruh lapisan masyarakat diharapkan terlibat dalam kegiatan Germas baik individu,
keluarga, dan masyarakat dapat mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Pemerintah
melalui kementrian kesehatan RI mencanangkan GERMAS ( gerakan masyarakat hidup
sehat) untuk menjaga kesehatan guna mewujudkan Indonesia sehat. GERMAS merupakan
gerakan nasional yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa
mengesampingkan upaya kuratif maupun rehabilitatitif. GERMAS berfokus pada 3
kegiatan, salah satunya berfokus untuk menjaga kebesihan fasilitas umum serta lingkungan
sekitar. melakukan aktifitas fisik secara teratur dan rajin berolahraga secara rutin.
Permasalahan yang timbul adalah masyarakat Indonesia saat ini masih kurang menyadari
akan pentingnya hidup sehat, buang sampah sembarangan serta kurang peduli untuk
kebersihan lingkungan sekitar. Dalam hal ini juga dialami oleh masyarakat Kelurahan
Tomang Jakarta Barat kurang minat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
(WartaKesmas,2017)
Kelurahan Tomang merupakan daerah binaan Tarumanagara, berdasarkan hasil
wawancara dengan salah satu pengurus RPTRA Tomang menyatakan ada beberapa RW
dikelurahan Tomang yang kebersihan lingkungannya masih kurang baik serta warga nya
masih kurang menyadari untuk menjaga kebersihan lingkungan. Solusi kepada mitra
berdasarkan kondisi tersebut maka FK UNTAR beserta mahasiswa bermaksud untuk
mengajak warga Tomang untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan bersih
lingkungan sekitar Tomang.
Metode
Kegiatan ini merupakan bagian dari HUT UNTAR yang ke 59 maka FK UNTAR
merayakan HUT UNTAR dengan melakukan program pelayanan dan pengabdian
kesehatan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah dengan menggiatkan kesadaran
menjaga kebersihan lingkungan. Kelurahan Tomang merupakan bagian dari binaan FK
UNTAR. Dengan kegiatan ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara FK UNTAR
dan warga kelurahan Tomang. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan
kesehatan, penyuluhan serta senam kesegaran jasmani. FK UNTAR berkoordinasi dengan
PKK kelurahan Tomang untuk menggalakan warganya ikut partisipasi pada kegiatan
kebersihan lingkungan.
Hasil dan Pembahasan
Dalam hal ini juga dialami oleh masyarakat Kelurahan Tomang Jakarta Barat kurang
minat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dosen
FK UNTAR beserta mahasiswa bermaksud untuk mengajak warga Tomang untuk menjaga
kebersihan lingkungan melalui kegiatan bersih lingkungan sekitar Tomang. Target luaran
yang hendak dicapai dari kegiatan bakti kesehatan ini adalah untuk jangka pendek adalah
peningkatan kepedulian untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelurahan Tomang
Jakarta Barat, peningkatan kepedulian para dosen mengenai pengabdian masyarakat.
Target jangka menengah kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan secara rutin,
terjadi perubahan sikap dari warga kelurahan Tomang agar tetap konsisten menerapkan
perilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit
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menular akibat sanitasi lingkungan buruk. Target jangka panjang adalah terjalinnya
kerjasama antara kelurahan Tomang dengan FK UNTAR, menurunkan angka kesakitan
akibat penyakit menular seperti diare, ISPA di Indonesia serta berperan aktif dalam
menyukseskan program GERMAS. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini maka
warga Tomang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, memotivasi untuk menanamkan
kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari serta lingkungan sekitar serta
membantu meningkatkan kepedulian untuk menyukseskan program GERMAS dikalangan
masyarakat kelurahan Tomang. Kegiatan bakti kesehatan diselenggarakan Hari/Tanggal :
27 Januari 2019, Waktu : 07.00 - 12.00 WIB, Tempat : Kelurahan Tomang Jl. Mandala
Selatan IV/25 Tomang kecamatan Grogol Petamburan.
Kegiatan ini melibatkan 3 dosen FK UNTAR serta dibantu mahasiswa FK UNTAR
sebanyak 15 mahasiswa. Kegiatan kebersihan dilakukan di RW sektar kelurahan Tomang
terutama RW yang berpenduduk padat, got yang kotor serta sampah yang menumpuk.
Kegiatan kebersihan lingkungan merupakan rangkaian kegiatan Hut FK UNTAR dapat
berlangsung dengan baik serta warga merespon kegiatan dengan antusias serta berharap
agar kegiatan ini jangan bersifat sementara.

Gambar 1. Aktifitas kebersihan lingkungan Tomang
Kesimpulan dan Saran
Upaya untuk meningkatkan lingkungan bersih di lingkungan Tomang maka FK
UNTAR beserta mahasiswa mengajak warga Tomang untuk menjaga kebersihan
lingkungan melalui kegiatan bersih lingkungan sekitar Tomang. Kegiatan ini merupakan
suatu bentuk rangkaian program FK UNTAR terhadap kegiatan di kelurahan Tomang,
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maka diharapkan terjalinnya Kerjasama dengan Tomang serta pengabdian kegiatan nya
dapat berlangsung berkelanjutan.
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ABSTRAK
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kesehatan
seseorang. Masih banyak anak jalanan dan kaum marjinal binaan Sahabat Anak yang menderita penyakit
kulit, rambut berkutu, dan diare hilang timbul, hingga memerlukan perawatan di RS. Kurangnya pengetahuan
mengenai cara pencegahan dan penularan penyakit diduga menjadi penyebab. Solusi yang tepat adalah
memberikan edukasi lewat penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, rambut, dan
kuku, serta cara melakukan tindakan tersebut. Penyuluhan dihadiri 105 orang dengan rentang usia 4 tahun
sampai 19 tahun. Hasil kuesioner dari 47 orang peserta didapatkan 23 (48,94%) anak tahu tentang PHBS.
Sebanyak 44 (93,62%) anak mandi teratur. Sepuluh (21,28%) anak mencuci tangan selama 20 detik.
Sebanyak 46 (97,87%) anak keramas teratur. Sebanyak 42 (89,36%) anak menggosok gigi teratur. Sebanyak
45 (95,74%) anak menggunting kuku 1 kali seminggu. Sebanyak 44 (93,62%) anak menganggap penyuluhan
ini bermanfaat. Hasil kuesioner memperlihatkan kurangnya perilaku cuci tangan yang baik dan benar. Tangan
yang kotor merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit infeksi pada saluran pencernaan. Terdapat
peningkatan pengetahuan sesudah penyuluhan yang terlihat dari perubahan hasil test 30% menjadi 70%. Hasil
ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit infeksi pada rambut, kulit, dan kuku pada komunitas Sahabat
Anak Grogol.
Kata kunci: PHBS, edukasi, anak jalanan, Sahabat Anak.
ABSTRACT
Clean and healthy behaviors are very necessary in improving the quality of one's health. There are many
street children and marginalized people who are assisted by Sahabat Anak suffer from skin diseases, lice hair,
and diarrhea that recur and need to be treated at hospital. Lack of knowledge about prevention and disease
transmition is suspected to be the cause. The right solution is to provide education through counseling on the
importance of maintaining cleanliness and health of skin, hair and nails, as well as how to do these actions.
Counseling was attended by 105 people ranging in age from 4 years to 19 years. The questionnaire results
from 47 participants found 23 (48.94%) children knew about PHBS. A total of 44 (93.62%) children bathed
regularly. Ten (21.28%) children washed their hands for 20 seconds. A total of 46 (97.87%) children
shampooed regularly. As many as 42 (89.36%) children brushed their teeth regularly. A total of 45 (95.74%)
children cut their nails once a week. As many as 44 (93.62%) children considered this counseling useful. The
results show a lack of proper and correct hand washing behavior. Dirty hands are risk factor for various
infectious diseases of the digestive tract. There is an increase in knowledge after counseling which can be
seen from the change in test results from 30% to 70%. These results are expected to reduce the risk of
infectious diseases of the hair, skin and nails in the Sahabat Anak Grogol community.
Keywords: clean and healthy behaviour, education, street children, Sahabat Anak.

PENDAHULUAN
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes RI,
2009). Pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengacu pada tindakan
promosi kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan
pemulihan (rehabilitatif). Salah satu aplikasi tindakan promotif dan preventif adalah
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Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang
dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu
menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas
masyarakat (Kemenkes RI, 2016).
Target PHBS yang ditetapkan dalam Peraturan Kementrian Kesehatan tentang
Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80%.
Persentase rumah tangga yang memraktikkan PHBS tahun 2011 sebesar 53,9%, tahun 2012
sebesar 56,5%, dan tahun 2013 sebesar 55,0%, (Kemenkes RI, 2015 & 2018), maka
pencapaian PHBS tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal
tersebut mungkin disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kurangnya tenaga promosi kesehatan dalam
melaksanakan program PHBS.
Perilaku yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
antara lain dengan menjaga kebersihan diri (personal hygiene) seperti menjaga kebersihan
dan kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Semua perilaku ini dapat mulai diajarkan dan
dibiasakan sejak kecil, sehingga akhirnya akan terbentuk suatu kebiasaan hidup bersih dan
sehat. Beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan dan kebersihan kulit, rambut, dan
kuku yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal antara lain imunitas pejamu
(host), status gizi seseorang, kondisi sawar kulit, kebiasaan (habit), dan kebersihan pribadi
(personal hygiene); sedangkan faktor-faktor eksternalnya antara lain letak geografis,
padatnya penduduk, suhu dan kelembaban, kebersihan lingkungan, suhu, serta patogenitas
dan virulensi mikroorganisme penyebab penyakit (Radityastuti&Anggraeni, 2017).
Kulit adalah organ tubuh paling besar dan merupakan pertahanan pertama yang
melindungi manusia dari paparan sinar matahari, kuman-kuman penyakit, debu, maupun
paparan lainnya. Kulit juga merupakan proyeksi kesehatan dan kehidupan seseorang, dan
seringkali mencerminkan adanya penyakit sistemik yang lebih parah. Gangguan kulit dapat
terjadi pada 30 % - 70 % individu di seluruh dunia tanpa memandang umur maupun kultur
tertentu, dan bahkan persentase ini lebih besar pada populasi penduduk yang beresiko (Hay,
et al., 2010). Pada tahun 2010, diperkirakan gangguan kulit berada pada peringkat ke-4 dari
penyakit-penyakit nonfatal di seluruh dunia yang menyebabkan disabilitas (Seth, Cheldize,
Brown&Freeman, 2017). Pada tahun 2013, kondisi kulit memberikan kontribusi sebesar
1,79% terhadap total beban penyakit global (Radityastuti & Anggraeni, 2017).
Rambut yang bersih dan sehat juga merupakan bagian dari kebersihan dan kesehatan
diri. Penduduk negara beriklim tropis seperti Indonesia sering menghadapi permasalahan
pada rambut dan kulit kepala akibat cuaca panas, maka kebersihan rambut dan kulit kepala
harus lebih diperhatikan. Kesehatan rambut yang tidak dijaga dapat menyebabkan berbagai
keluhan pada rambut dan kulit kepala, mulai dari gejala yang ringan seperti ketombe,
sampai kebotakan (alopesia). Penyakit pada rambut dan kulit kepala juga dapat
menimbulkan penurunan kualitas hidup, seperti berkurangnya rasa percaya diri, stigma
sosial yang negatif, kurangnya kualitas tidur, serta adanya gangguan belajar pada
penderitanya (Anggraini, Anum, & Masri, 2018).
Kuku merupakan tambahan dari kulit, lempeng tanduk yang bersifat keras, tumbuh di
ujung jari dan berfungsi sebagai pelindung. Kehilangan kuku menyebabkan berkurangnya
sensitifitas jari hingga 50% (Wegener& Johnson, 2010). Kebanyakan orang Indonesia
masih menggunakan tangan untuk mempersiapkan makanan dan makan, maupun keperluan
toileting, sehingga kuku sangatlah penting untuk dijaga kebersihannya. Tak dipungkiri lagi,
kuku jari tangan yang tidak terjaga kebersihannya merupakan pintu masuk patogen-patogen
ke dalam tubuh manusia, seperti parasit, bakteri, jamur, maupun virus dan menyebabkan
penyakit seperti diare berkepanjangan, disentri, kolera, cacingan, anemia, yang terkadang
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tidak hanya menyebabkan gangguan akut, namun dapat menimbulkan gangguan
pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak, bahkan kematian.
Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terkena dampak akibat kurangnya kebersihan
kulit, rambut, dan kuku, terutama bagi anak jalanan dan marginal yang kurang terbiasa
melakukan PHBS. Data dari Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementrian Sosial
memperlihatkan bahwa sampai akhir tahun 2018, masih ada 276 titik rawan dengan jumlah
2.750 anak jalanan yang dibina dalam program rumah singgah di DKI Jakarta (Suara
Pembaharuan, 2018). Data tersebut hanya meliputi anak jalanan yang terdaftar sehingga
jumlah penderita penyakit yang terjadi akibat kurangnya kebersihan kulit, rambut, kuku
hampir pasti melebihi jumlah tersebut.
Yayasan Sahabat Anak merupakan salah satu yayasan yang peduli dengan anak
jalanan dan kaum marjinal. Yayasan ini berbadan hukum, bersifat nirlaba, digerakkan oleh
para volunteer untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak
marjinal (on the street, of the street, vulnerable to be on the street) (Sahabat Anak, n.d.).
Yayasan ini memberikan akses pendidikan gratis, beasiswa, perpustakaan, makanan sehat,
penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, maupun advokasi sebagai perwujudan visi dan misi
yang dimilikinya. Ada 8 cabang yang dimilikinya, yaitu cabang Grogol, Cijantung, Gambir,
Manggarai, Tanah Abang, Kota Tua, Rusunawa Cakung Barat, dan Bojong Indah. Cabang
Grogol memiliki jumlah anak jalanan dan kaum marjinal terbanyak, dengan 60 – 70 orang
anak.
Berdasarkan info dari pengurus cabang Grogol, sekitar 30-35 % dari anak dan kaum
marjinal yang ada di sana menderita penyakit kulit seperti gatal-gatal dan koreng, rambut
kepala berkutu yang sangat mudah menular ke anak lainnya, juga diare yang hilang timbul.
Walaupun kasus diare tidak sesering penyakit kulit, namun menyebabkan anak-anak
tersebut mendapatkan perawatan di RS karena dehidrasi (kurang cairan). Diduga kondisi
tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan anak-anak jalanan dan kaum marjinal di sana
mengenai cara pencegahan maupun penularan penyakit, sehingga penderita menjadi
sumber infeksi bagi anak-anak lainnya. Kurangnya pengetahuan menyebabkan mata rantai
penyakit yang tidak terputus, sehingga kejadian ini berulang terus menerus. Menjaga
kebersihan dan kesehatan kulit, rambut, dan kuku tidak dianggap penting, padahal organorgan tersebut merupakan organ yang “vital”, sebagai pintu gerbang masuknya patogen ke
dalam tubuh manusia.
Berdasarkan kondisi di atas, maka Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
bermaksud melakukan program edukasi mengenai kiat menjaga kulit, rambut, dan kuku
bersih dan sehat bagi anak-anak jalanan dan kaum marjinal di komunitas Sahabat Anak
Grogol, Jakarta Barat. Tujuannya untuk menambah pengetahuan anak-anak jalanan dan
kaum marjinal tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, rambut, dan
kuku, serta serta cara mencegah penyakit pada kulit, rambut, dan kuku yang disebabkan
kurangnya kebersihan. Edukasi ini diharapkan dapat mengubah perilaku mereka, sehingga
terhindar dari penyakit-penyakit tersebut dan terlebih lagi, tidak menjadi sumber infeksi
untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk ke depannya, diharapkan juga program ini dapat
mendukung Rencana Strategi Kementerian Kesehatan untuk mencapai target keberhasilan
pencegahan penyakit menular dan tidak menular, menurunkan jumlah pesakit dan
meningkatkan kualitas hidup mereka. Panitia berharap agar kegiatan ini dapat dilakukan
secara berkesinambungan, anak-anak serta kaum marjinal di bawah naungan yayasan ini
dapat menjadi komunitas binaan FK Universitas Tarumanagara, sehingga kami dapat
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membantu meningkatkan derajat kesehatan mereka dengan memberikan penyuluhan dan
pemeriksaan kesehatan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi kesehatan, berlokasi di
Rumah Karya Grogol Sahabat Anak, Jakarta Barat. Topiknya adalah edukasi “Kiat menjaga
kulit, rambut, kuku bersih dan sehat bagi anak-anak jalanan serta kaum marjinal di
komunitas Sahabat Anak Grogol, Jakarta Barat, yang disampaikan dengan bantuan media
visual yaitu powerpoint, LCD proyektor, dan video pendek mengenai edukasi PHBS.
Materi disampaikan oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara yang
merupakan dokter umum. Penyuluhan disampaikan dalam bentuk penyuluhan interaktif,
yaitu pemateri memaparkan lalu diselingi dengan tanya jawab untuk memancing perhatian
dan antusiasme peserta. Peserta yang dapat menjawab pertanyaan akan diberikan hadiah.
Sebelum masuk ke dalam materi, pemateri memutarkan video pendek mengenai PHBS
kepada peserta untuk membuka sesi penyuluhan.
Selama penyuluhan, peserta
dipersilakan langsung bertanya jika ada yang kurang dimengerti. Pemateri juga
mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran WHO, dan
peserta diminta mengikuti, lalu menawarkan peserta yang berminat untuk maju ke depan
dan memraktekkan kembali langkah-langkah mencuci tangan yang benar.
Memori akan bertahan lebih lama jika informasi disampaikan tidak hanya satu kali,
tetapi diberikan berulang kali, maka kami juga memberikan poster sesuai topik edukasi.
Poster tersebut berisi langkah dan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran
WHO, saat-saat penting untuk mencuci tangan, serta dampak kesehatan yang akan
ditimbulkan jika tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Poster-poster tersebut
diserahkan kepada pengurus Yayasan Sahabat Anak cabang Grogol dan akan
didistribusikan kepada 8 wilayah bimbingan belajar Sahabat Anak, yaitu Bojong Indah,
Cijantung, Gambir, Grogol, Manggarai, Tanah Abang, Kota Tua, Rusunawa Cakung Barat.
Poster-poster tersebut akan dipasang di ruang bimbingan belajar di sana, sehingga setiap
anak yang datang ke sana akan terus mengingat informasi tersebut setiap kali melihat poster
edukasi itu. Kami berharap, dengan mengingat informasi tersebut, anak-anak dapat
menerapkannya dalam pola hidup sehari-hari sehingga akan menjadi suatu kebiasaan.
Sasaran kegiatan PKM ini adalah semua anak yang dilayani oleh Sahabat Anak Grogol,
termasuk anak-anak jalanan dan kaum marjinal, dengan jumlah peserta minimal 50 orang,
dimulai dari usia paling muda, yaitu anak-anak TK/ PAUD sampai SMA, juga termasuk
orang tua.
HASIL dan PEMBAHASAN
Sebanyak 105 orang peserta berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan, yang terdiri
dari 30 orang anak kelompok kecil, 47 orang anak kelompok besar ditambah 9 orang tua
dan 19 orang relawan yang ikut dalam proses belajar mengajar yang diadakan tiap minggu.
Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 bertempat di Rumah
Karya Sahabat Anak Grogol. Rangkaian kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Tim PKM datang ke tempat kegiatan pelaksanaan dan menyiapkan segala hal yang
diperlukan selama kegiatan (meja registrasi, banner, dan peralatan untuk penyuluhan).
2. Anak-anak komunitas Sahabat Anak mendaftarkan diri di meja pendaftaran.
733

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

3. Setelah seluruh peserta terkumpul, acara dibuka dengan sambutan dari ketua Sahabat
Anak Grogol dan ketua tim PKM untuk menjelaskan maksud atau tujuan dari kegiatan.
4. Tim pelaksana PKM memberikan poster edukasi untuk pihak Sahabat Anak.(Gambar
1)
5. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kecil yang berisi peserta
TK/PAUD sampai kelas 3 SD, dan kelompok besar yang terdiri dari peserta kelas 4 SD
sampai SMA.
6. Sebelum penyuluhan dimulai, tim PKM membagikan kuesioner dan pre-test kepada
peserta penyuluhan kelompok besar untuk diisi lalu dikumpulkan. (Gambar 2)
7. Acara dilanjutkan dengan penyuluhan oleh pembicara yang merupakan seorang dokter
umum, diselingi dengan demonstrasi tindakan dan tanya jawab. (Gambar 3)
8. Setelah penyuluhan selesai, tim pelaksana PKM membagikan post-test kepada seluruh
peserta penyuluhan kelompok besar untuk diisi dan dikembalikan.
9. Foto bersama tim pelaksana PKM dan peserta penyuluhan. (Gambar 4)
10. Acara penyuluhan ditutup dengan pembagian konsumsi dan goodie bag. (Gambar 5)

Gambar 1. Penyerahan poster edukasi kepada Yayasan Sahabat Anak

Gambar 2. Kelompok besar sedang mengisi kuesioner dan pre-test
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Gambar 3. dr. Fia Fia, MSc sedang memeragakan cara cuci tangan yang benar

Gambar 4. Foto bersama tim pelaksana PKM dengan peserta

Gambar 5. Pembagian makanan dan goodie bag kepada peserta

Saat penyuluhan di kelompok kecil, antusiasme anak-anak terlihat dari komentar
mereka saat melihat video pembuka dan maupun penyampaian materi. Antusiasme mereka
juga terlihat dari partisipasi anak-anak dalam mengikuti langkah-langkah mencuci tangan
yang diperagakan oleh pemateri. Ada 5 (lima) orang anak yang dipilih secara acak oleh
pemateri, untuk tampil ke muka memeragakan cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Dengan sedikit panduan, mereka dapat mengulangnya dengan baik. Saat penyuluhan di
kelompok besar, lebih banyak pertanyaan yang diajukan, seperti berapa lama harus
mencuci tangan, apakah mencuci tangan cukup dengan air bersih saja, penyakit apa saja
yang dapat terjadi jika kuku kotor, bagaimana cara memelihara kesehatan kulit dan rambut.
Ada sekitar 5 peserta yang bertanya. Pada kelompok besar ini, pemateri meminta semua
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peserta mengikuti langkah-langkah mencuci tangan, kemudian pemateri memilih 5 (lima)
peserta secara acak untuk maju dan memeragakan tindakan mencuci tangan. Mereka dapat
melakukannya dengan baik. Panitia memberikan hadiah bagi para peserta yang aktif, baik
di kelompok kecil maupun besar.
Kuesioner diberikan kepada kelompok besar sebelum dan setelah penyuluhan, hanya
47 kuesioner yang terisi dan valid. Usia terkecil peserta penyuluhan adalah 4 tahun dan
terbesar adalah 19 tahun. Usia terkecil responden yang mengisi kuesioner adalah 10 tahun,
terbesar 19 tahun. Hasil kuesioner didapatkan 23 (48,94%) anak tahu tentang PHBS.
Sebanyak 44 (93,62%) anak mandi teratur. Sepuluh (21,28%) anak mencuci tangan
minimal 20 detik. Sebanyak 46 (97,87%) anak keramas teratur. Sebanyak 42 (89,36%) anak
menggosok gigi teratur. Sebanyak 45 (95,74%) anak menggunting kuku 1 kali seminggu.
Sebanyak 44 (93,62%) anak menganggap penyuluhan ini bermanfaat. Karakteristik
responden dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik responden
Variabel
Usia (tahun)
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19

Jumlah (%)
7 (14,89)
8 (17,02)
7 (14,89)
8 (17,02)
2 (4,26)
6 (12,77)
4 (8,51)
3 (6,38)
0
2 (4,26)

Jenis kelamin
• Laki-laki
• Perempuan

21 (44,68)
26 (55,32)

PHBS
• Tahu
• tidak tahu

23 (48,94)
24 (51,06)

Perilaku
Mandi teratur
• Ya
• Tidak
Keramas teratur
• Ya
• Tidak
Cuci tangan minimal 20 detik
• Ya
• Tidak
Gosok gigi teratur
• Ya
• Tidak
Gunting kuku 1 kali/minggu
• Ya

Mean±SD
13,13 ±6,36

44 (93,62)
3 (6,38)
46 (97,87)
1 (2,13)
10 (21,28)
37 (78,72)
42 (89,36)
5 (10,64)
45 (95,74)
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2 (4,26)

44 (93,62)
3 (6,38)

Hasil kuesioner memperlihatkan masih kurangnya perilaku cuci tangan yang baik dan
benar. Tangan kotor merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit infeksi pada
saluran pencernaan. Hasil pre-test dan post-test yang diberikan untuk menilai tingkat
pengetahuan didapatkan rerata peningkatan pengetahuan. Sebanyak 10 soal yang diberikan
kepada peserta, dari benar 3 jawaban (30%) didapatkan peningkatan menjadi benar 7
jawaban (70%). Hasil ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit infeksi pada rambut,
kulit, dan kuku pada anak-anak komunitas tersebut. Dibutuhkan penyuluhan atau edukasi
yang terus menerus untuk membuahkan pengetahuan dan perubahan perilaku, sehingga
derajat dan kualitas kesehatan mereka dapat meningkat.
KESIMPULAN dan SARAN
Anak-anak dan kaum marjinal yang bernaung di bawah yayasan Sahabat Anak
Grogol masih mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan PHBS. Hasil kuesioner
memperlihatkan masih kurangnya perilaku cuci tangan yang baik dan benar. Hal ini
mengindikasikan bahwa tindakan penyuluhan semacam ini sangat penting dan perlu
diberikan terus menerus sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit infeksi menular yang
berkaitan dengan PHBS, dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak serta kaum
marjinal di sana. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai apakah pengetahuan
mengenai kebersihan diri diterapkan dengan benar oleh anak-anak komunitas Sahabat
Anak beserta orang-orang di sekitarnya.
Berdasarkan kegiatan yang telah diselenggarakan dan feedback dari Sahabat Anak Grogol,
dapat disarankan:
1. Materi kegiatan lebih dalam dan detail untuk anak yang lebih dewasa, waktu
pelaksanaan diperpanjang sehingga peserta dapat memahami materi lebih baik.
2. Topik ini dapat dikembangkan untuk penelitian berbasis pengabdian.
3. Menindaklanjuti hasil laporan kegiatan PKM sehingga dapat melakukan kegiatan
pengabdian berkelanjutan serta membuat rancangan strategi PKM selanjutnya.
4. Dosen Fakultas Kedokteran dari semua multidisiplin ilmu dapat ikut lebih aktif
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tarumanagara, Rektor Universitas
Tarumanagara, Ketua LPPM
UNTAR, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
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ABSTRAK
Wabah COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 menimbulkan kekhawatiran karena tingkat penularan
yang tinggi. Kementrian Kesehatan RI menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan melakukan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Masyarakat Desa
Ponggang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh pabrik mengalami dampak di bidang ekonomi
akibat COVID-19, sehingga perlu mengambil langkah agar masyarakat tetap produktif untuk mendapatkan
penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kesehatan
mengenai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang dilakukan dengan mempraktikkan cuci
tangan cara WHO, menggunakan masker secara benar, desinfeksi, dan praktik menyikat gigi khusus untuk
anak-anak. Promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran serta menerapkan praktik PHBS selama
masa pandemi. Dilakukan penilaian pengetahuan peserta penyuluhan, sebelum dan sesudah diberikan materi
dengan memberikan pertanyaan tertutup benar atau salah. Studi yang digunakan adalah studi observasional
potong lintang. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat sebaran karakteristik dasar peserta penyuluhan.
Uji komparatif digunakan untuk menilai perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberi edukasi. Total
sebanyak 119 peserta pada kelompok dewasa dan 139 responden pada kelompok anak-anak, dengan jenis
Kelamin terbanyak dari kedua kelompok adalah perempuan (60.1%). Hasilnya, terdapat perbedaan yang
bermakna sebelum dan sesudah penyuluhan pencegahan COVID-19 dan PHBS (p=0.000). Hasil kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan PHBS terutama pada masyarakat pedesaaan sebagai upaya
pencegahan COVID-19, selain itu perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan menerapkan
pengetahuan ini dalam praktik sehari-hari.
Kata kunci: Pencegahan, COVID-19, Penyuluhan, PHBS
ABSTRACT
The COVID-19 outbreak caused by SARS-CoV-2 causes a concern because of the high-transmission rate.
The Indonesian Ministry of Health urges the public to implementing Clean and Healthy Lifestyle(CHL) and
The Healthy Living Movement of Community. The community of Ponggang Village, which are coming from
farming and factory worker background are suffering economically due to Covid-19, therefore a solution
should be taken in order to maintain the productivity to gain profits in the midst of pandemic. The events
carried out in the form of health education regarding health protocols during pandemic by practicing
washing hands by WHO, use mask correctly, disinfect, and practice brushing teeth specifically for children.
The aim of this event is increasing awareness and apply preventive practices to the community regarding to
CHL during the pandemic. An assessment of the knowledge of extension participants was carried out, before
and after the material was given using closed questions, true or false. The study used a cross-sectional
observational study. Descriptive analysis was used to see the distribution of the basic characteristics of
participants. The comparative test was used to assess the difference in the distribution of the increase in
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knowledge of the participants. A total of 119 participants in the adult group and 139 respondents in the
children group, with the largest gender of both being women (60.1%). The results obtained significant
differences between the two groups before and after counselling(p=0.000), besides that further efforts need
to be made to maintain and apply this knowledge in daily practice.
Keywords: Prevention, COVID-19, Counseling, CHL

1.

PENDAHULUAN
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) adalah infeksi virus yang disebabkan oleh
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-corona virus-2) (CDC, 2020). Hingga
24 Juli 2020, kasus COVID-19 telah mencapai 15.296.926 kasus terkonfirmasi di seluruh
dunia dan 95.418 kasus di Indonesia (WHO, 2020; Kemkes RI, 2020). World Health
Organization (WHO) merekomendasikan kepada masyarakat yang berada di daerah untuk
tetap tenang dan tidak melakukan perjalanan ke daerah dengan kasus konfirmasi COVID19, sedangkan bagi masyarakat yang berada di daerah dengan kasus konfimasi perlu
memikirkan risiko penularan penyakit ini dan dihimbau untuk mengikuti arahan dari
otoritas kesehatan setempat (WHO, 2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemkes RI) juga menghimbau agar masyarakat menjaga kesehatan dengan melakukan
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta mengkonsumsi
makanan dengan gizi seimbang. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di
rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah, melakukan jaga jarak minimal 1 meter,
menggunakan masker bila sedang sakit, membatasi kegiatan sosial, dan menerapkan etika
batuk dan bersin (Kemkes RI, 2020).
Desa Ponggang merupakan desa binaan Fakultas Teknik (FT) Universitas Katolik
Indonesia (Unika) Atma Jaya sejak tahun 2013. Desa Ponggang adalah salah satu desa di
Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa ponggang terdiri dari 4 dusun, yaitu
Dusun Cilutung, Dusun Cibitung, Dusun Cibereum, dan Dusun Cigadog. Selain itu,
terdapat juga wilayah tambahan, yaitu Dusun Ponggang yang belum ditetapkan sebagai
dusun karena belum memiliki kepala dusun tetapi termasuk dalam wilayah Desa Ponggang.
Desa Ponggang memiliki total jumlah penduduk sebanyak 5.245 jiwa. Fasilitas kesehatan
yang ada di desa tersebut berupa 1 puskesmas dengan 2 dokter dan didukung 1 bidan yang
melayani seluruh warga di Desa Ponggang. Sehubung dengan terjadinya pandemi COVID19, FT Unika Atma Jaya mengadakan kerja sama dengan tenaga medis dari Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unika Atma Jaya untuk mengadakan pengarahan
dan penyuluhan terkait dengan PHBS yang dinilai penting bagi masyarakat Desa Ponggang
terutama di saat pandemi COVID-19. Sebagian besar masyarakat Desa Ponggang memiliki
pekerjaan sebagai petani dan pekerja buruh pabrik mengalami dampak penurunan di bidang
ekonomi akibat COVID-19 sehingga FT Unika Atma Jaya mengambil langkah agar
masyarakat dapat tetap produktif untuk mendapatkan penghasilan dalam kondisi pandemi
seperti ini. Langkah tersebut berupa penyuluhan terkait dengan pencegahan COVID-19
dalam kegiatan sehari-hari. Selain mendukung dalam bidang ekonomi, melalui promosi
kesehatan mengenai pencegahan COVID-19 ini masyarakat diharapkan dapat menerapkan
protokol kesehatan sehingga terhindar dari penyakit berisiko menular lainnya. Melalui
kerja sama dengan FKIK, diharapkan masyarakat tetap dalam kondisi sehat dan dapat tetap
produktif dengan memiliki kewaspadaan terhadap penyebaran infeksi COVID-19.
Maka dari itu, promosi kesehatan ini dilakukan agar dapat memberi informasi
dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mampu menerapkan praktik
pencegahan kepada masyarakat Desa Ponggang mengenai pentingnya gaya hidup sehat
sehari-hari dan penerapannya terutama pada masa protokol pandemi COVID-19.
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METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penyuluhan dilakukan di lima dusun yang berada di Desa Ponggang secara
bergantian dari tanggal 24 – 31 Juli 2020. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan
dalam bentuk promosi kesehatan kepada masyarakat yang terbagi ke dalam dua kelompok
berdasarkan umur, yaitu dewasa dan anak-anak. Promosi kesehatan yang dalam bentuk
pemaparan materi menggunakan poster dan praktik PHBS. Materi bagi kelompok dewasa
adalah protokol pencegahan COVID-19, penggunaan masker, cara desinfeksi, dan cuci
tangan. Selain dengan memberikan ceramah penyuluhan, pada kelompok anak-anak juga
dilakukan praktik sikat gigi dan mencuci tangan secara benar.
Selama promosi kesehatan berlangsung, masyarakat telah dibagi ke dalam 5 lokasi
dengan masing-masing lokasi berjumlah sekitar 20-30 orang. Kegiatan promosi ini di Desa
Ponggang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai pencegahan COVID19, antara lain menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, diwajibkan untuk
penggunaan masker, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah promosi kesehatan
berlangsung dengan disediakan air mengalir dan sabun cuci tangan.
Sebelum materi penyuluhan diberikan, dilakukan pre-test berupa pertanyaan
tertutup dengan jawaban benar atau salah. Pada kelompok dewasa terdiri dari 5 butir
pertanyaan, sedangkan pada kelompok anak-anak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Setelah
materi diberikan, dilakukan post-test berupa pertanyaan tertutup kembali untuk menilai
adanya perubahan pengetahuan responden. Untuk menilai keberhasilan kegiatan ini,
dilakukan penelitian secara potong lintang dengan besar sampel secara convenience
sampling.
Soal pre-test dan post-test
Dewasa:
1. Gejala dari COVID-19 dapat berupa batuk, pilek, dan demam. (BENAR)
2. Cuci tangan cukup menggunakan air kobokan. (SALAH)
3. Penggunaan masker yang benar harus menutupi mulut dan hidung. (BENAR)
4. Cara menutup mulut saat batuk yang benar adalah menggunakan telapak tangan.
(SALAH)
5. Desinfektan bisa menggunakan pemutih atau karbol. (BENAR)
Anak-anak:
1. Cuci tangan sebelum atau sesudah makan (SEBELUM dan SESUDAH)
2. Cuci tangan sebelum atau sesudah buang air besar atau buang air kecil (SESUDAH)
3. Cuci tangan sebelum atau sesudah memegang uang (SESUDAH)
4. Cuci tangan sebelum atau sesudah membantu ibu memasak (SEBELUM dan
SESUDAH)
5. Cuci tangan sebelum atau sesudah membuang sampah (SESUDAH)
6. Sikat gigi sebelum atau sesudah makan pagi (SESUDAH)
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah responden pada kegiatan ini yaitu sebanyak 119 responden pada kelompok
dewasa dan 139 responden pada kelompok anak-anak.
Pada Tabel 1, tampak bahwa kelompok dewasa terbanyak di Dusun Cibereum, yaitu
sebanyak 28 orang (23.5%), sedangkan kelompok anak-anak terbanyak di Dusun Cibitung
dengan jumlah 36 orang (25.9%). Responden dengan jenis kelamin terbanyak adalah
perempuan pada masing-masing kelompok dewasa sebanyak 80 orang (67.2%) dan anakanak 83 orang (59.7%). Jumlah responden wanita lebih banyak dikarenakan kegiatan
promosi kesehatan ini dilakukan pada sore hari dan ibu-ibu warga Desa Ponggang lebih
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cenderung berkegiatan di rumah dengan kata lain bekerja sebagai ibu rumah tangga.
Sedangkan laki-laki yang sebagian besar berprofesi sebagai petani berkegiatan di sawah
atau kebun hingga sore hari. Selain itu, diketahui pada kelompok dewasa, pengetahuan
tentang pencegahan COVID-19 sebelum diberikan penyuluhan berimbang antara yang baik
dan kurang. Setelah dilakukan ceramah penyuluhan, jumlah responden yang memiliki
pengetahuan baik meningkat. Pada kelompok anak-anak didapatkan hasil yang memiliki
pengetahuan tentang PHBS yang baik sebelum dilakukan penyuluhan hanya 20,1%. Terjadi
peningkatan jumlah anak – anak yang memiliki pengetahuan baik menjadi 56% setelah
dilakukan penyuluhan.
Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden
Karakteristik Demografi

n

Presentase (%)

25
25
28
21
20
119

21.0
21.0
23.5
17.6
16.8
100

33
36
21
19
30
139

23.7
25.9
15.1
13.7
21.6
100

39
80
119

32.8
67.2
100

56
83
139

40.3
59.7
100

59
60
119

49.6
50.4
100

109
10
119

91.6
8.4
100

28
111
139

20.1
79.9
100

78
61
139

56.1
43.9
100

Kelompok Dewasa
Dusun Cigadog
Dusun Cibitung
Dusun Cibereum
Dusun Cilutung
Dusun Ponggang
Total
Kelompok Anak-anak
Dusun Cigadog
Dusun Cibitung
Dusun Cibereum
Dusun Cilutung
Dusun Ponggang
Total
Jenis Kelamin (Dewasa)
Laki-laki
Perempuan
Total
Jenis Kelamin (Anak-anak)
Laki-laki
Perempuan
Total
Pre-test (Dewasa)
Baik (Nilai 100)
Kurang (Nilai ≤80)
Total
Post-test (Dewasa)
Baik (Nilai 100)
Kurang (Nilai ≤80)
Total
Pre-test (Anak-anak)
Baik (Nilai 100)
Kurang (Nilai ≤80)
Total
Post-test (Anak-anak)
Baik (Nilai 100)
Kurang (Nilai ≤80)
Total
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Gambar 1. Penyuluhan PHBS dan Pencegahan COVID-19 Kelompok Dewasa

Gambar 2. Pemberian Pertanyaan Setelah Penyuluhan PHBS dan Pencegahan COVID-19
Kelompok Dewasa

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa kegiatan promosi kesehatan dilakukan pada
kelompok dewasa dengan pembahasan mengenai protokol pencegahan COVID-19,
penggunaan masker, cara desinfeksi, serta cuci tangan. Gambar 2 merupakan dokumentasi
kelompok dewasa saat sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan tertutup yang diberikan
oleh pembawa materi yang dijawab dengan dua pilihan, yaitu benar atau salah.

Gambar 3. Penyuluhan PHBS Kelompok Anak-anak
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Gambar 4. Praktik Sikat Gigi pada Kelompok Anak-Anak

Pada Gambar 3, dilakukan promosi kesehatan kelompok anak-anak mengenai cuci
tangan dan sikat gigi dan diikuti dengan praktik langsung setelah penyuluhan dilakukan
yang terlihat pada Gambar 4. Kedua gambar memperlihatkan juga, bahwa telah dilakukan
pertanyaan tertutup sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan.
Tabel 2. Hasil Uji Berpasangan Kelompok Dewasa
Jenis Penilaian

Kriteria Penilaian
Baik
(Nilai 100)
Kurang
(Nilai ≤80)
TOTAL

Pre-test

Post-test

59 (49.6%)

109 (91.6%)

60 (50.4%)

10 (8.4%)

119 (100%)

119 (100%)

p value

0.00

Berdasarkan Tabel 2, jumlah kelompok dewasa yang menjalani pre-test dan posttest yang memiliki nilai baik dengan persyaratan nilai 100 atau menjawab seluruh
pertanyaan dengan benar, masing-masing sebanyak 49.6% (59 orang) dan 91.6% (109
orang). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai p=0.000 (p < 0.05) yang
secara statistik menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna dari pengaruh penyuluhan
pada hasil penilaian sebelum dan sesudah penyuluhan mengenai pengetahuan pencegahan
COVID-19 pada kelompok dewasa.
Tabel 3. Hasil Uji Berpasangan Kelompok Anak-anak
Kriteria Penilaian
Baik
(Nilai 100)
Kurang
(Nilai ≤80)
TOTAL

Jenis Penilaian
Pre-test

Post-test

28 (20.1%)

78 (56.1%)

111 (79.9%)

61 (43.9%)

139 (100%)

139 (100%)

p value

0.00

Analisis data menggunakan uji Wilcoxon memperoleh nilai p=0.000 (p < 0.05) yang secara
statistik menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna pengaruh penyuluhan pada hasil
744

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

penilaian sebelum dan sesudah penyuluhan mengenai pengetahuan cuci tangan dan sikat
gigi pada kelompok anak-anak.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penyuluhan yang bertemakan upaya pencegahan COVID-19 dengan perilaku hidup
bersih dan sehat kepada masyarakat Desa Ponggang telah dilaksanakan dan dilakukan juga
penilaian terhadap pengaruh pemberian penyuluhan kepada masyarakat berupa media
poster dan praktik untuk cuci tangan dan sikat gigi. Pada akhir kegiatan, didapatkan adanya
peningkatan pengetahuan yang bermakna secara statistik. Hasil kegiatan ini dinilai baik
karena dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat pedesaaan mengenai PHBS
sebagai upaya pencegahan COVID-19. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk
mempertahankan dan menerapkan pengetahuan yang telah didapat dalam hidup masyarakat
praktik sehari-hari.
Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung
kegiatan promosi kesehatan yang telah dilaksanakan ini, yaitu Rektor Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya, Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan, serta Fakultas Teknik UNIKA Atma Jaya, Ibu Enny Widawati, S.T selaku
Koordinator Pengabdian Masyarakat Desa Ponggang.
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ABSTRACT
Respiratory disease easily spread from one person to another, that’s why it’s often becoming endemic or even
pandemic. The newest respiratory disease is COVID-19. It has become a global health problem since it was
found in Hubei, China 31st Desember 2019. In 30th January 2020, WHO declared COVID-19 as Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC). Until early March 2020, 119.179 people have been infected
by COVID-19 all over the world with 4.295 mortality cases. In Indonesia, positive cases increase with 1
mortality case. According to that, Jakarta government announced “Jakarta Tanggap COVID-19" program.
Responding to the program, academic civitas of Universitas Tarumanagara (Untar) socializing COVID-19
prevention in campus. The aim was to increase the knowledge of Untar community about the prevention of
COVID-19, and be adapted as a habit. The selected media was banner, because it can cover broader
community. From the prior survey, it was known that there were still many people didn’t know that specific
behaviour can prevent respiratory disease. According to that, the banner informed about preventive clean and
healthy lifestyle behaviour of respiratory disease, including COVID-19, such as cough ethics, proper way to
throw used tissue paper, washing hands, using mask, and prevent to touch face. The banners installation areas
were in strategic areas which were passed by a lot of people, for instance at the building entrance, near the
lifts and stairs, in front of classes, public areas, canteen, and students service areas in both Untar campus.
This program was a contribution from Faculty of Medicine Untar for community and become an initial step
to prevent COVID-19.
Keywords: COVID-19; Clean and healthy lifestyle; Prevention
ABSTRAK
Penyakit infeksi pernapasan merupakan penyakit yang mudah menular dari satu orang ke orang lain. Hal
tersebut menyebabkan penyakit ini seringkali menjadi endemi bahkan pandemi. COVID-19 merupakan salah
satu penyakit infeksi pernapasan terbaru yang menjadi masalah kesehatan dunia sejak awal ditemukan di
Hubei, Cina pada 31 Desember 2019. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC). Hingga awal Maret 2020, 119.179 orang sudah
terinfeksi COVID-19 di dunia dengan angka kematian mencapai 4.295 orang. Di Indonesia, kasus positif
semakin meningkat dan sudah ada satu kasus kematian. Menyikapi keadaaan tersebut, pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mencanangkan program “Jakarta Tanggap COVID-19". Civitas akademika Universitas
Tarumanagara (Untar) merespon dengan melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 di kampus Untar.
Tujuan sosialisasi ini yaitu meningkatkan pengetahuan komunitas Untar terhadap pencegahan penularan
COVID-19, sehingga dapat diadaptasi sebagai kebiasaan. Sosialisasi menggunakan media banner karena
dapat menjangkau komunitas luas. Dari survei diketahui bahwa masih banyak yang belum mengetahui
perilaku pencegahan penyebaran penyakit infeksi pernapasan. Berdasarkan hal tersebut, materi banner berisi
pencegahan penularan penyakit infeksi pernapasan, khususnya COVID-19, berupa perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) yaitu etika batuk, membuang bekas tisu dengan benar, cuci tangan, penggunaan masker, dan
hindari memegang wajah. Area pemasangan banner yaitu di kampus 1 dan kampus 2 Untar. Banner dipasang
di area strategis yang dilalui banyak orang seperti area masuk gedung, dekat lift, tangga, depan ruang kelas,
area umum seperti kantin dan area pelayanan. Upaya peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan
penularan penyakit pernapasan khususnya COVID-19 ini merupakan kontribusi dari Fakultas Kedokteran
Untar terhadap program pemerintah dan merupakan langkah awal pencegahan COVID-19.
Kata kunci: COVID-19; PHBS; Pencegahan
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1. PENDAHULUAN
Infeksi saluran pernapasan akut dapat menular dan menyebar dengan cepat serta
menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat dengan menimbulkan epidemi
atau bahkan pandemi. Menurut peraturan kesehatan internasional, kejadian penyakit
pernapasan yang dapat menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi
perhatian internasional meliputi SARS, influenza manusia yang disebabkan oleh subtipe
baru, termasuk episode flu burung pada manusia, agen infeksi saluran pernapasan atas
(ISPA) baru yang dapat menyebabkan wabah skala besar atau wabah dengan morbiditas
dan mortalitas tinggi (World Health Organization, 2020a). Infeksi virus akut menular pada
saluran pernapasan, umumnya terjadi pada penyakit epidemi musiman (influenza
musiman) atau penyakit pandemi (influenza pandemik). Influenza seringkali menjadi
penyebab terjadinya epidemi atau bahkan pandemi karena virus influenza mudah
bermutasi. Selain itu, penularannya juga terjadi relatif mudah yaitu melalui droplet atau
melalui kontak langsung, terutama kepada orang dengan imunitasi rendah (World Health
Organization, 2020b).
Penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang menjadi pandemi sejak awal tahun 2020
yaitu COVID-19. Informasi mengenai kasus ini diawali pada 31 Desember 2019. World
Health Organization (WHO) China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang
tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya pada 7
Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru coronavirus
(COVID-19). Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kasus tersebut sebagai Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan
negara lain. Hingga 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus terkonfirmasi
di 25 negara. Di Cina terdapat 1.666 kematian (World Health Organization, 2020c). Pada
awal Maret 2020, 119.179 orang sudah terinfeksi COVID-19 di dunia dengan angka
kematian mencapai 4.295 orang. Di Indonesia, kasus positif pertama dilaporkan tanggal 2
Maret 2020 dan kasusnya semakin meningkat serta sudah ada satu kasus kematian hingga
12 Maret 2020 (Putri GS, 2020).
Penyakit COVID-19 merupakan infeksi virus corona terbaru yang menimbulkan
keadaan darurat kesehatan masyarakat. Virus corona termasuk ke dalam keluarga besar
virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah
seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS-CoV). Virus corona termasuk zoonosis, artinya ditularkan antara hewan
dan manusia. Investigasi terperinci menunjukkan bahwa SARS-CoV juga ditularkan dari
kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia (World Health
Organization, 2018). Pada manusia, tanda-tanda infeksi virus corona yang umum
ditemukan yaitu demam, batuk, dan rasa letih. Pada kasus yang berat dapat terjadi sesak
napas, nyeri dada, dan tidak dapat berbicara ataupun bergerak. (World Health
Organization, 2020d).
Tingkat kematian yang tinggi yang disebabkan oleh penyakit ini membuatnya perlu
disikapi dengan serius. Penyakit COVID-19 ini, serupa dengan penyakit yang disebabkan
oleh virus pada saluran pernapasan lainnya, dapat dicegah penularannya dengan
menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Pola hidup bersih dan sehat ini perlu
disosialisasikan pada masyarakat luas karena penyakit ini sudah menimbulkan suatu
keadaan pandemik, yang artinya dibutuhkan kerjasama semua orang untuk membatasi
penyebarannya. Ada beberapa cara untuk mengurangi risiko terjangkitnya virus ini, yaitu
dengan menerapkan PHBS, menghindari kontak dengan hewan, jangan mengonsumsi
daging mentah, menghindari kontak dengan orang sakit, mencegah penularan ke orang lain
jika mengalami gejala demam dan gangguan pernapasan dengan tidak keluar rumah, segera
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berobat, menggunakan masker, dan menerapkan etika batuk. Pola hidup bersih dan sehat
yang diterapkan yaitu sering mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir atau
cairan handsanitizer yang mengandung alkohol (Kemkes, 2020).
Pencegahan ini penting disosialisasikan di komunitas karena adanya kontak erat dari
tiap individu yang beraktivitas di dalamnya. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengimbau
kepada instansi-instansi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 di
lingkungan kerja. Kewaspaan ini dapat diimplentasikan dengan dilakukannya kegiatan
deteksi dan pencegahan di instansi seperti edukasi tentang gejala, tanda, cara pencegahan
penularan infeksi COVID-19. Materi edukasi juga mencakup mengenai PHBS, selain itu
juga setiap instansi direkomendasikan untuk menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel
atau hand sanitizer mengandung alkohol 70-80%, alat pengukur suhu tubuh, serta
melakukan desinfeksi ruangan. Metode yang dapat digunakan yaitu dengan penyuluhan
secara langsung atau menggunakan media cetak berupa banner, leaflet, videotron, stiker,
dan lainnya untuk menjangkau sasaran lebih luas (Setiawan R, 2020).
2. METODE PELAKSANAAN
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu peningkatan wawasan dan pengetahuan
serta kepedulian mengenai PHBS khususnya di lingkungan kampus Untar, sehingga dapat
mencegah penularan penyakit infeksi pernapasan terutama COVID-19. Civitas akademika
Untar merupakan komunitas sasaran langsung, dengan harapan dapat menjadi agent of
change bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Ketika pengetahuan mengenai pencegahan
penularan COVID-19 ini diketahui secara luas, maka akan dapat menurunkan angka
kejadian penyakit COVID-19 dan pandemi dapat reda, sehingga status kesehatan
masyarakat dapat meningkat kembali.
Metode yang digunakan untuk mencapai luaran tersebut yaitu dengan membuat media
edukasi kesehatan berupa standing banner. Bentuk media ini dipilih karena
mempertimbangkan luasnya cakupan komunitas sasaran yang dapat dijangkau dengan
menempatkannya di area-area strategis seperti di area masuk gedung, di dekat lift, dekat
tangga, depan ruang kelas, area umum (kantin dan area pelayanan). Area-area tersebut
dipilih karena merupakan area yang ramai dilalui oleh mahasiswa, karyawan, maupun tamu
institusi. Selain standing banner, juga dibuat stiker yang diletakkan di setiap area tempat
hand sanitizer. Slogan dalam stiker ini berperan sebagai pengingat bagi civitas akademika
Untar untuk selalu membersihkan tangan. Dengan ini, stiker tersebut menjadi media
pendukung informasi dalam banner dan mendorong setiap orang yang melihatnya menjadi
tergerak untuk melakukan tindakan nyata PHBS seperti yang diinfokan pada banner. Area
penempatan stiker selalu bersama dengan botol hand sanitizer yaitu di dekat mesin absensi,
lift, toilet, dan area pelayanan.
Persiapan kegiatan dimulai dengan mengadakan survei. Berdasarkan survei didapatkan
beberapa permasalahan yang ada seperti masih banyak yang belum mengetahui etika batuk
yang baik, belum tau bahwa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat
mencegah penyebaran penyakit khususnya COVID-19, dan masih banyak yang tidak suka
menggunakan masker. Hasil survei disesuaikan dengan anjuran pencegahan COVID-19
dari pemerintah, kemudian dirangkum untuk menjadi materi yang dituliskan dalam
standing banner.
3. HASIL
Standing banner seperti pada gambar 1 dicetak sebanyak 50 buah. Materi informasi
yang dituliskan, disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dibuat ilustrasi gambar
yang menarik agar pembaca dapat melihat aplikasi nyata dari teori PHBS yang dituliskan.
Standing banner dipasang di kampus 1 dan kampus 2 Untar di area yang strategis. Selain
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itu juga dicetak stiker berisi slogan yang mudah diingat seperti pada gambar 2 sebanyak 50
buah. Area pemasangan standing banner dan stiker di kampus 1 Untar, yaitu di gedung
utama lantai dasar, lantai 2 dan 5, gedung M lantai dasar, lantai 2, 4, 6, dan 8, gedung
Fakultas Teknik di ruang sekretariat, Jurusan Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil, Jurusan
Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas
Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu
Komunikasi, ruang Pascasarjana Gedung utama lantai 13. Pemasangan di kampus 2 Untar
mencakup area Fakultas Ekonomi Gedung A, B, dan C. Setelah pemasangan standing
banner dan stiker, semakin banyak civitas akademika Untar yang mempraktikkan PHBS.

Gambar 1. Standing banner
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Gambar 2. Stiker

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyukseskan program pemerintah “Jakarta
Tanggap COVID-19". Upaya pencegahan penularan COVID-19 di institusi Universitas
Tarumanagara salah satunya adalah dengan edukasi kesehatan terkait pencegahan
penularan COVID-19. Edukasi dilakukan lewat media massa menggunakan standing
banner yang berisi informasi tentang PHBS. Langkah-langkah pencegahan yang tertera
dalam standing banner dapat meningkatkan pengetahuan, terutama bagi civitas akademika
Untar, dalam hal pencegahan penularan penyakit infeksi pernapasan. Sehingga selanjutnya,
civitas akademika Untar diharapkan dapat menjadi agent of change yang dapat membuka
wawasan masyarakat lebih luas lagi mengenai pencegahan penularan infeksi pernapasan,
khusunya COVID-19, melalui PHBS.
Sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Untar sudah berlangsung
dan disarankan dilakukan kegiatan lain untuk mencegah COVID-19, seperti melengkapi
fasilitas yang dapat menunjang praktik PHBS di lingkungan kampus seperti disediakannya
akses yang mudah terhadap sabun dan air mengalir, serta hand sanitizer di setiap sudut
kampus.
Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang
telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara untuk bantuan pendanaan kegiatan ini.
Kami juga berterima kasih kepada pihak Universitas Tarumanagara, sehingga kegiatan
pemasangan standing banner dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
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ABSTRAK

Latar Belakang. Penyakit tidak menular (PTM/Non-Communicable Diseases/NCD) telah menjadi
masalah global karena menjadi penyebab kematian terbanyak dibandingkan penyebab lainnya.
Angka kejadian PTM di Negara berkembang semakin meningkat seiring dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Obesitas merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya penyakit
tidak menular. Obesitas saat ini menjadi permasalahan dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) mendeklarasikan sebagai epidemik global. Pengukuran antropometri, komposisi tubuh, dan
analisis asupan merupakan metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi seseorang.
Dengan diketahuinya sebaran obesitas masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk
tindak selanjutnya dalam pencegahan PTM terutama pada masyarakat usia produktif di Jakarta
Barat. Metode Pelaksanaan. Undangan disebarkan oleh para kader kepada masarakat di sekitar
kelurahan tomang dan grogol. Peserta datang ke tempat yang telah ditentukan pada hari
pelaksanaan, kemudian melakukan registrasi dan mengisi kuesioner. Selanjutnya peserta diarahkan
untuk pemeriksaan antropometri, komposisi tubuh dan dilanjutkan dengan analisis asupan.
Kegiatan pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Tarumanagara. Hasil. Dari seratus delapa puluh satu warga, didapatkan 66,3 % warga yang
mengalami obesitas, obesitas sentral pada laiki-laki (≥ 90 cm) 46,3 % dan perempuan (≥ 80 cm)
69,3%, masa lemak tinggi pada laki-laki 47,5% dan 74,3% pada perempuan, rata-rata konsumsi
karbohidrat sebesar 63,56 % dan lemak 21,78 % serta energi 1423,34 kkal. Solusi. Diperlukan
upaya berkelanjutan dalam bentuk penyuluhan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan
pengetahun masyarakat akan PTM.
Kata kunci : obesitas, penyakit tidak menular, pemetaan

PENDAHULUAN
Penyakit tidak menular (PTM/Non-Communicable Diseases/NCD) telah menjadi
masalah global karena menjadi penyebab kematian terbanyak dibandingkan penyebab
lainnya. Angka kejadian PTM di Negara berkembang semakin meningkat seiring dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagai dampak perubahan gaya
hidup seperti rendahnya aktivitas fisik, pola asupan makanan yang tinggi energi dan rendah
serat.(Alwan & MacLean, 2009)
Obesitas merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya Penyakit Tidak Menular
(PTM). Obesitas saat ini menjadi permasalahan dunia bahkan Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) mendeklarasikan sebagai epidemik global. Lebih dari 1 milyar orang dewasa
mengalami kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas.(WHO | Obesity and
Overweight, n.d.). Berdasarkan data WHO pada tahun 2014 terdapat 600 juta orang
dewasa yang obesitas. Bahkan Negara maju seperti Amerika Serikat diperkirakan
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prevalensi obesitas mencapai 45-50%, di Australia dan Inggris 30-40%. Di negara
berkembang, seperti di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas 2013 penduduk yang
mengalami obesitas pada laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 13,9% dan
15,5% di tahun 2007 menjadi 19,7% dan 32,9% di tahun 2013. Sedangkan berdasarkan
Riskesdas 2018, obesitas pada dewasa dengan kriteria usia diatas 18 tahun terjadi pada
21,8%, jumlah ini meningkat dua kali dari tahun 2007.(Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehata Kementrian Kesehatan RI, 2018.) Masalah obesitas patut
menjadi perhatian karena jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun terlebih di kotakota besar seperti DKI Jakarta.(Farmalkes, 2015)
Obesitas merupakan suatu keadaan terjadinya penumpukan lemak tubuh yang
berlebih. Overweight adalah kondisi seseorang yang memiliki berat badan lebih dari
normal. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadi akumulasi lemak tubuh secara berlebihan
sehingga terjadi peningkatan berat badan dan memiliki risiko kesehatan. Obesitas terjadi
karena ketidakseimbangan antara asupan dan energi yang dikeluarkan.(lucinda k. & Donna
A., n.d.) Reaksi inflamasi kronis yang terdapat pada obesitas ditengarai memainkan
peranan penting dalam patofisiologi dari berbagai morbiditas terkait dengan obesitas.(Jung
& Choi, 2014)
Secara umum parameter awal yang sering digunakan untuk penentuan seseorang
mengalami obesitas atau tidak adalah indeks masssa tubuh (IMT). Indeks massa tubuh
diperoleh dengan berat badan (kg) dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter.
Kelemahan parameter ini adalah akan menghasilkan hasil overestimate pada orang dengan
masa otot yang tinggi, dan sebaliknya.(Handbook of Clinical Nutrition - 4th Edition, n.d.).
Pemeriksaan antropometri lainnya adalah dengan parameter lingkar pinggang. Cut off point
yang digunakan untuk populasi Asia adalah > 80 cm untuk wanita dan > 90 cm untuk
pria.(Gibson, 2005) Kombinasi kedua pengukuran tersebut merupakan evaluasi yang
baik unutk melihat status nutrisi dan juga dikaitkan dengan risiko penyakit
metabolik.(Handbook of Clinical Nutrition - 4th Edition.)
Pengukuran komposisi tubuh merupakan penilaian distribusi dan ukuran dari
kompartemen-kompartemen berat badan (BB) total meliputi massa bebas lemak (MBL)
dan massa lemak (ML). Klasifikasi kegemukan berdasarkan persentase massa lemak tubuh
didapatkan bila ML nilainya 30-34,9 % pada perempuan dan 20 – 24,9 % pada laki-laki,
sedangkan untuk obesitas sebesar >35 % pada perempuan dan >25 % pada lakilaki.(Institute of Medicine, 2002)
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap teradinya obesitas adalah asupan, saat
ini banyak tersedia jenis makanan dengan kandungan lemak dan kalori yang tinggi.
Konsumsi dari minuman dengan kandungan gula yang tinggi juga berhubungan dengan
terjadinya peningkatan berat badan pada populasi.. Analisis asupan dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai macam metode, seperti 24-hour recall, 7-days food record, food
frequency questionnaire, maupun kuisioner yang terstruktur. (Drewnowski, 2012; VilchisGil et al., 2015)
Kelurahan Tomang merupakan wilayah yang terdapat di sekitar Fakultas
Kedokteran Universitas Tarumanagara dan merupakan wilayah yang sering diajak
kerjasama, seperti diperbantukan sebagai pasien simulasi. Berdasarkan hasil wawancara
dan data dari kepala puskesmas Tomang didapatkan banyaknya warga kelurahan Tomang
yang menderita Penyakit Tidak Menular (PTM.) Salah Satu penyakit PTM adalah
hipertensi. Selain itu ditemukan pula kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi
cara pencegahannya serta kurangnya kesadaran pengaturan pola hidup yang sehat menjadi
salah satu faktor resiko untuk terkena penyak hipertensi. Kelurahan Grogol juga merupakan
salah satu kelurahan di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kelurahan Grogol
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memiliki luas area 12,2 km2, yang terdiri atas 10 RW dan 114 RT. Didapatkan 6,943 KK
dengan jumlah penduduk 20,214 jiwa.

METODE PELAKSANAAN
Persiapan kegiatan pengabdian diawali dengan rapat internal di Fakultas Kedokteran
Universitas Tarumanagara untuk membahas ide kegiatan. Setelah disepakati bersama, tim
pengusul membuat dan mengajukan proposal ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (DPPM) UNTAR untuk mendapatkan hibah kegiatan.
Tim mengadakan kunjungan ke kantor Kelurahan Tomang dan Grogol untuk
bertemu dengan Bapak dan Ibu Lurah dan para kader dari Kelurahan Tomang dan Grogol,
Jakarta Barat guna menyampaikan ide kegitan, sekaligus memintakan ijin dan persetujuan
dari Bapak dan Ibu Lurah. Setelah mendapat persetujuan, dilakukan rapat persiapan dengan
tim kader dari kelurahan untuk pendataan warga dan penyebaran undangan.
Dilakukan rapat persiapan sebanyak tiga kali dengan tim dosen pelaksana,
karyawan, dan mahasiswa FK UNTAR. Beberapa hari sebelum pelaksanaan, tim
mengadakan rapat terakhir untuk membahas persiapan pelaksanaan, mencetak spanduk,
mempersiapkan peralatan (kuisioner, timbangan berat badan, microtoise, pita ukur dan alat
periksa komposisi tubuh.). Pada hari pelaksanaan, disiapkan 1 buah meja yang digunakan
sebagai meja registrasi bagi warga yang akan mengikuti kegiatan. Warga yang datang,
dimintakan untuk menunjukkan KTP kepada mahasiswa yang bertugas di meja registrasi,
selanjutnya dilakukan pendataan ulang terhadap warga.
HASIL YANG DIDAPATKAN
Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada Jumat 4 Oktober 2019 dan 17 -18
Oktober 2019. Kegiatan bertempat di lantai empat Fakultas Kedokteran UNTAR, Jakarta
Barat yang diikuti oleh 181 warga. Warga yang datang diminta untuk mnlakukan registrasi
dan diberikan satu berkas kuisioner yang untuk pengisiannya dipandu oleh tim pelaksana.
Kegiatan ini diikuti oleh 181 warga, yang terdiri dari 80 orang laki-laki (44,2%) dan
101 orang perempuan (55,8%). Sebagian besar warga yang ikut berpartisipasi berada
dalam rentang usia 30–39 tahun (50,8%). Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan,
60,2% warga diketahui menamatkan pendidikan hingga sekolah menegah atas atau
sederajat. Sebagian besar warga (75,7 %) sudah berkeluarga dan rata-rata penghasilan
warga masih berada dibawah rentang upah pendapatan regional (53,1%).
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Tabel 4.2 Sebaran Karakteristik Warga
No
1.
2.

3.

4.

5.

Karakteristik
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Usia (tahun)
20-29
30-39
≥40
Tingkat Pendidikan
Tidak sekolah
SD
SMP
SMA/sederajat
Diploma
S1
Status Perkawinan
Belum menikah
Menikah
Cerai
Duda/Janda
Rata-rata Penghasilan per bulan
Di bawah UMR
UMR
Di atas UMR

N=181

%

80
101

44,2%
55,8%

35
92
54

19,3%
50,8%
29,8%

1
14
43
109
5
7

0,6%
7,8%
33,9%
60,2%
2,8%
3,9%

39
137
1
4

21,5%
75,7%
0,6%
2,3%

96
73
13

53,1%
40,3%
6,6%

Dalam menentukan status gizi warga, dilakukan perhitungan berdasarkan Indeks
Massa Tubuh (IMT), didapatkan lebih dari enampuluh persen warga memiliki status gizi
lebih hingga obesitas. Dari 80 peserta laki-laki terdapat 37 orang (46,3%) yang mengalami
obesitas berdasarkan pengukuran lingkar pinggang, sedangkan untuk peserta perempuan
dua per tiganya (69,3%) mengalami obesitas. Berdasarkan komposisi tubuh berupa masa
lemak tujuh puluh tiga persen perempuan memiliki kadar lemak yang tinggi ataupun sangat
tinggi, sedangkan pada peserta laki-laki hampir separuhnya memiliki masa lemak yang
tinggi ataupun sangat tinggi. Dari hasil analisis asupan, didapatkan karakteristik asupan
warga adalah konsumsi karbohidrat dengan rata-rata 62,56 % dibandingkan dengan total
energi. Rata-rata asupan lemak warga adalah 21,78 %.
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Tabel 4.3 Sebaran Status Gizi Warga
No
1.

2.

3.

Karakteristik
Status Gizi
Kurang
Normal
Kelebihan BB
Obesitas
Lingkar Pinggang
Laki-laki
Normal
Obesitas
Perempuan
Normal
Obesitas
Masa Lemak
Laki-laki
Normal
Tinggi
Sangat tinggi
Perempuan
Normal
Tinggi
Sangat tinggi

N = 181

%

16
45
24
96

8,8%
24,9%
13,3%
53 %

80
43
37
101
31
70
80
42
26
12
100
26
25
50

53,8%
46,3%
30,7%
69,3%
52,5%
32,5%
15%
25,7%
24,8%
49,5%

Tabel 4.4. Karakteristik Asupan Warga

Karakteristik
Total Energi (kkal)
Lemak (%)
Karbohidrat (%)

Mean;SD
1423,35;510,81
21,78;7,52
62,56;10,63

Dibandingkan dengan Riskesdas 2018, prevalensi di Kelurahan Tomang dan
Grogol lebih tinggi. Pada kegiatan PKM ini tidak dilakukan pengumpulan data terhadap
faktor-faktor penyebab terhadap gizi lebih dan obesitas, sehingga perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengetahui hal tersebut.
LUARAN YANG DICAPAI
Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan perencanaan, dan berjalan lancar
dan tertib.
KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik “Pemetaan Obesitas Pada
Kelompok Usia Produktif Warga di Sekitar Jakarta Barat Melalui Pemeriksaan
Antropometri, Komposisi Tubuh, dan Analisis Asupan Makanan” dilaksanakan dengan
baik dan lancar pada tanggal 4 Oktober 2019 dan 17-18 Oktober 2019, dan dihadiri oleh
181 warga dari Kelurahan Tomang dan Grogol Jakarta Barat, 80 laki-laki (44,2%) dan 101
perempuan (55,8%). Didapatkan 66,3 % warga dengan kelebihan berat badan hingga
obesitas berdasarka IMT dan berdasarkan parameter lingkar pinggang diperoleh data
69,3% perempuan mengalami obesitas dan 46,3% pada laki-laki. Berdasarkan pengukuran
komposisi tubuh masa lemak peserta tergolong tinggi dan sangat tinggi yaitu 47,5% pada
laki-laki dan 74,3% pada perempuan. Konsumsi karbohidrat warga rata-rata 62,56 %
dibandingkan dengan total energi dan Rata-rata asupan lemak warga adalah 21,78 %.
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“MATOGASI” MANAJEMEN TANAMAN OBAT KELUARGA
HIPERTENSI SEBAGAI PENGONTROL KESEHATAN
MASYARAKAT DI DESA BAROS, SERANG, BANTEN
Fiora Ladesvita1, Diah Tika Anggraeni2, dan Lima Florensia3
1,2,3
Prodi Keperawatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Surel: fiora.ladesvita@upnvj.ac.id; diahtika@upnvj.ac.id; lima.florensia@upnvj.ac.id

ABSTRAK
Hipertensi saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang semakin meningkat prevalensinya. Padahal,
angka kematian akibat timbulnya komplikasi dari hipertensi tidak terkontrol sangat tinggi. Salah satu
factor yang mempengaruhi tidak terkontrolnya hipertensi ini adalah tidak tahan dengan efek samping
dari obat rutin yang harus dikonsumsi. Selain itu, alasan karena sudah merasa sehat dan
ketidakmampuan membeli obat menjadi penyebab peningkatan angka kejadian hipertensi saat ini.
Padahal, hipertensi tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit gagal jantung,
diabetes mellitus, gagal ginjal serta stroke. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk memberikan penyuluhan berbasis pendekatan keluarga dengan memanfaatkan tanaman
obat keluarga untuk mengontrol hipertensi (MATOGASI) di desa Baros, Kabupaten Serang, Banten.
Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan berupa screening hipertensi, sosialisasi berupa edukasi dan
diskusi serta praktik pengolahan tanaman obat keluarga hipertensi. Rangkaian kegiatan tersebut
melibatkan peran aktif peserta dalam diskusi ataupun praktik penanaman dan pengolahan tanaman obat
keluarga hipertensi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pengetahuan
dan pemahaman tentang manajemen tanaman obat keluarga hipertensi. Selain itu, peserta juga
berkomitmen untuk mengontrol tekanan darah secara rutin dengan memanfaatkan “MATOGASI” di
pekarangan rumah.
Kata kunci : hipertensi, obat keluarga, tanaman obat, TOGA
ABSTRACT
Hypertension is currently still a health problem which is increasing in prevalence. The death rate due
to complications from uncontrolled hypertension is very high. One of the factors that influence the
uncontrolled hypertension is that it cannot stand the side effects of routine drugs that must be consumed.
Furthermore, the reasons for feeling well and the inability to buy drugs are the causes of the increasing
incidence of hypertension at this time. Uncontrolled hypertension can cause complications such as heart
failure, diabetes mellitus, kidney failure and stroke. Therefore, this community service activity aims to
provide counseling based on a family approach by utilizing family medicinal plants to control
hypertension (MATOGASI) at Baros village, Serang, Banten. The implementation method is in the form
of screening for hypertension, socialization in the form of education and discussion as well as the
practice of processing hypertension family medicinal plants. The series of activities involved the active
role of the participants in discussions or the practice of planting and processing medicinal plants for
the hypertensive family. The results of this community service activity show an increase in knowledge
and understanding of the management of hypertension family medicinal plants. Apart from that, the
participants were also committed to controlling blood pressure regularly by using "MATOGASI" in the
yard of the house.
Keywords : family medicinal plants, hypertension, medicinal plant, TOGA

1. PENDAHULUAN
Analisis situasi
Menurut perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular Indonesia (2015), hipertensi
merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas di Indonesia, sehingga
tatalaksana penyakit ini menjadi sangat penting diberbagai tingkat fasilitas kesehatan.
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan
darah diastolik ≥90 mmHg (PERKI, 2015). Penyakit hipertensi ini juga merupakan faktor
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risiko utama yang dapat dikontrol untuk perkembangan penyakit kardiovaskular (Morton,
2005). Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi
meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Berdasarkan data
diagnosis dokter dan minum obat antihipertensi, rerata prevalensi hipertensi penduduk di
Indonesia sebesar 8,8% (Riskesdas, 2018).
Sekitar 17 juta kematian per tahun disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dimana
salah satunya adalah hipertensi. Terdapat sekitar 9,4% kematian di seluruh dunia
disebabkan oleh timbulnya komplikasi dari hipertensi tidak terkontrol seperti penyakit
iskemik jantung dan stroke (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014).
Tingginya angka tersebut, ternyata dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan minum obat.
Alasan terbesar pasien hipertensi tidak minum obat adalah merasa sudah sehat (59,8%).
Selain itu, 8,1% pasien menyatakan tidak mampu membeli obat rutin serta 4,5%
menyatakan tidak minum obat dikarenakan tidak tahan efek samping dari obat (Riskesdas,
2018). Padahal, Murphy (2009) menyatakan bahwa komplikasi dari hipertensi yang tidak
terkontrol adalah gagal jantung, diabetes mellitus, gagal ginjal, stroke hingga kematian.
Berdasarkan studi pendahuluan pada Bulan Februari 2020 di Puskesmas Kecamatan Baros
dengan rata – rata kasus hipertensi dalam 3 bulan terakhir sebanyak 98 pasien. Angka
kejadian hipertensi menempati urutan kedua masalah kesehatan di desa Baros Kabupaten
Serang setelah penyakit tuberkulosis.
Hipertensi merupakan silent killer dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing
individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya adalah sakit
kepala/rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan
kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan. Banyak pasien hipertensi dengan
tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, partisipasi
semua pihak, baik petugas kesehatan, pemerintah, maupun masyarakat diperlukan agar
hipertensi dapat dikendalikan (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, mayoritas masyarakat Baros memiliki
pekarangan rumah yang luas dengan tanah gambut yang subur. Akan tetapi pekarangan
tersebut mayoritas ditanami oleh bunga dan tanaman liar. Padahal, masyarakat Baros
memiliki kegemaran untuk berkebun. Tetapi, kader kesehatan masyarakat mengatakan
mayoritas masyarakat tidak tahu cara memanfaatkan pekarangan tersebut untuk
membudidayakan tanaman obat hipertensi.
Permasalahan
Prevalensi hipertensi di provinsi Banten lebih tinggi dari rerata kejadian hipertensi di
Indonesia, yaitu sebesar 9%. Masyarakat dengan penyakit hipertensi memiliki risiko tinggi
penyakit jantung dan stroke jika tidak terkontrol. Hasil analisis data riset kesehatan dasar
menunjukkan bahwa hanya terdapat 82,5% rumah tangga yang bebas hipertensi. Bahkan
disebutkan terdapat 2 orang anggota rumah tangga yang mengidap hipertensi dalam rumah
tangganya. Padahal, penyakit penyebab kematian pertama adalah stroke yang pemicu
paling dekatnya adalah hipertensi (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI,
2014).
Angka kejadian hipertensi menempati urutan kedua masalah kesehatan di desa Baros
Kabupaten Serang setelah penyakit tuberkulosis. Berdasarkan studi pendahuluan pada
Bulan Februari 2020 di Puskesmas Baros dengan rata – rata kasus hipertensi dalam 3 bulan
terakhir yaitu sebanyak 98 pasien. Kader kesehatan Desa Baros juga menyebutkan bahwa
banyak lansia dan masyarakat usia dewasa mengalami hipertensi dan sering mengambil
obat rutin di Puskesmas setiap hari senin dan kamis.
Upaya yang dapat dilakukan agar hipertensi dapat terkontrol adalah terapi farmakologi dan
non farmakologi. Terapi farmakologi terdiri atas pemberian obat dengan memperhatikan
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tempat dan tingkat kepatuhan pasien. Terapi farmakologi ini memang terbukti efektif dalam
mengontrol hipertensi jika penderita hipertensi patuh mengkonsumsi obat. Akan tetapi,
Riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa 8,1% penderita hipertensi tidak mampu
membeli obat dan 4,5% menyatakan tidak mau minum obat secara terus menerus
dikarenakan adanya efek samping dari obat yang dirasakan. Weber et al (2014) menyatakan
bahwa terapi farmakologi ini dapat menimbulkan efek samping yang dapat mengganggu
kinerja organ tubuh lain seperti nyeri abdomen, mual ataupun konstipasi). Oleh karena itu,
perlunya terapi alternatif non farmakologi sebagai pengontrol kesehatan masyarakat yang
menderita hipertensi. Salah satu terapi non farmakologi yang dapat digunakan adalah terapi
herbal menggunakan tanaman obat keluarga.
Solusi Mitra
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tanaman obat keluarga efektif dalam
mengontrol tekanan darah. Penelitian Asmawati et al (2015) menunjukkan bahwa rebusan
daun seledri yang dikonsumsi selama satu minggu secara rutin efektif untuk menurunkan
tekanan darah sistolik maupun diastolik dengan p-value=0,000. Selain itu, Kharisna, Dewi,
dan Lestari (2012) menunjukkan bahwa konsumsi jus mentimun efektif dalam menurunkan
Mean Arterial Pressure (MAP) dengan pvalue = 0,000. Hal ini dikarenakan mentimun
mengandung kalium, kalsium, dan magnesium yang berperan dalam pompa kalium –
natrium. Selain itu, magnesium memiliki cara kerja yang sama dengan obat antihipertensi
seperti verapamil dan diltiazem, tetapi dengan efek samping minimal (Braverman &
Braverman, 2006). Antika & Mayasari (2016) menambahkan bahwa mentimun dan daun
seledri dapat memberikan efek dilatasi pada pembuluh darah dan menghambat angiotensin
converting enzyme (ACE), sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah pasien yang
memiliki hipertensi.
Pemanfaatan tanaman herbal tersebut sangat potensial sebagai terapi non-farmakologi
pada masyarakat yang memiliki penyakit hipertensi. Selain telah terbukti efektif secara
ilmiah baik melalui uji preklinis ataupun klinis, tanaman – tanaman tersebut mudah
dibudidayakan di pekarangan rumah masyarakat. Sehingga diharapkan, masyarakat dapat
mengontrol tekanan darahnya dan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Oleh
karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah “MATOGASI” yaitu pemanfaatan
pekarangan rumah dengan tanaman yang berfungsi sebagai obat dalam pencegahan dan
pengobatan hipertensi. Tanaman - tanaman obat ini sudah terbukti efektif, mudah dan
murah dalam upaya penurunan tekanan darah dengan efek samping yang relatif kecil
mengingat salah satu penyebab pasien mengalami hipertensi yang tidak terkontrol
dikarenakan tidak mampu membeli obat rutin dan tidak tahan dengan efek samping obat
yang dirasakan (Riskesdas, 2018). Rangkaian kegiatan MATOGASI yang telah dilakukan
terdiri dari penyuluhan kesehatan tentang hipertensi dan manfaat serta praktik cara
mengolah 20 jenis tanaman obat keluarga untuk mengatasi hipertensi. Selain itu, kader
kesehatan juga dilatih untuk melakukan pengukuran tekanan darah masyarakat Baros
menggunakan tensimeter digital. Masyarakat dan kader kesehatan yang telah mendapatkan
penyuluhan, melakukan penanaman tanaman obat keluarga hipertensi di pekarangan
rumah. Kemudian, masyarakat memanfaatkan tanaman obat yang telah ditanam untuk
mengontrol tekanan darah, seperti membuat air rebusan daun bunga tapak dara sesuai
dengan booklet MATOGASI yang telah diajarkan. Pengontrolan tekanan darah dilakukan
setiap bulan sekali oleh kader kesehatan lansia. Dengan “MATOGASI” disetiap rumah,
maka diharapkan kejadian hipertensi di desa Baros dapat ditekan, terkontrol ataupun
dicegah pada masyarakat yang berisiko serta derajat kesehatan masyarakat dapat
meningkat.
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2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi
“MATOGASI” manajemen tanaman obat keluarga hipertensi dalam bentuk screening
hipertensi, diskusi serta praktik langsung pengolahan “MATOGASI” di desa Baros,
Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Adapun tahapan metode dalam kegiatan ini adalah
sebagai berikut:
Screenin
g
hipertens
i dengan
menguku
r tekanan
darah

Memberi
kan Pretest

Memberi
kan
sosialisas
i dan
diskusi
"MATO
GASI"
melalui
booklet
dan video

Praktik
pengolahan
dan
penanaman
"MATOGASI
"

Memberi
kan Posttest

Evaluasi
pelaksan
aan
kegiatan

Monitoring
dan
evaluasi

Gambar 1. Tahapan metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

Screening hipertensi dilakukan dengan mengukur tekanan darah peserta pengabdian
kepada masyarakat untuk mengetahui kategori hipertensi yang dialami.
Memberikan pre-test berupa kuesioner secara online dalam bentuk google form
kepada peserta kegiatan program PKM. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan peserta PKM mengenai tanaman obat keluarga hipertensi serta upaya apa
yang dilakukan ketika gejala hipertensi dirasakan.
Memberikan sosialisasi tentang MATOGASI dengan penayangan video MATOGASI
serta pemberian booklet pengolahan tanaman obat keluarga hipertensi.
Praktik pengolahan dan penanaman MATOGASI diawali dengan praktik pengolahan
tanaman obat keluarga hipertensi sesuai dengan booklet MATOGASI dilanjutkan
dengan penanaman bibit tanaman obat hipertensi.
Memberikan post-test berupa kuesioner online melalui google form untuk mengetahui
dan mengukur pemahaman peserta pengabdian masyarakat setelah sosialisasi.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memberikan apresiasi kepada peserta serta
mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, mengajarkan pengukuran tekanan
darah dengan tensimeter digital bagi kader kesehatan dan memberikan motivasi
keberlangsungan MATOGASI di desa Baros.
Monitoring dan evaluasi program MATOGASI juga dilaksanakan setiap bulan oleh
para kader kesehatan dengan mengukur tekanan darah masyarakat Baros yang telah
mengkonsumsi tanaman obat keluarga hipertensi, menggunakan tensimeter digital.

3.

HASIL
Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di
Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Peserta kegiatan PKM ini
merupakan masyarakat yang memiliki hipertensi dan atau yang memiliki risiko hipertensi.
Jumlah peserta yang terlibat 25 orang. Adapun gambaran karakteristik peserta kegiatan
terlihat pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Karakteristik Demografi
Karakteristik
Jenis kelamin
Laki – laki

n (%)
2 (8%)
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Perempuan
23 (92%)
Usia
<30 tahun
8 (32%)
Tabel
1 30 – 45 tahun
8 (32%)
45 – 55 tahun
9 (36%)
Pendidikan terakhir
SD
4 (16%)
SMP
10 (40%)
SMA
11 (44%)
menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pengabdian masyarakat ini adalah perempuan
(92%) dengan usia terbanyak pada rentang 45 – 55 tahun (36%). Sebanyak 44% pendidikan
terakhir peserta adalah SMA, kemudian diikuti dengan pendidikan SMP (40%).
Kegiatan diawali dengan screening hipertensi untuk mengidentifikasi klasifikasi hipertensi
yang dialami peserta. Dari hasil screening, diperoleh sebagian besar peserta memiliki
tekanan darah lebih dari 140 mmHg yang terlihat pada grafik 1.
Grafik 1. Karakteristik Peserta Berdasarkan Klasifikasi Hipertensi
16
14

Jumlah

12
10
8
6
4
2
0

Normal

Meningkat

Hipertensi Stage 1 Hipertensi stage 2

Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pengabdian masyarakat
memiliki hipertensi stage 2 dengan rentang tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan
darah diastolic >90 mmHg, yaitu sebanyak 14 peserta (56%). Setelah itu, sebanyak 5
peserta (20%) pada kategori hipertensi stage 1 dengan tekanan darah sistolik dalam rentang
130 – 139 mmHg dengan tekanan darah diastolic 80 – 89 mmHg.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pre-test berupa kuesioner online melalui
google form. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan perpindahan kontak barang
dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19.
Kemudian, dilanjutkan dengan
penyampaian materi mengenai definisi, tanda gejala hipertensi, jenis terapi farmakologi
dan non-farmakologi, jenis-jenis tanaman obat keluarga untuk hipertensi, cara pengolahan
dan manfaatnya bagi kesehatan. Selain itu, materi tentang bahaya jika hipertensi tidak
terkontrol juga ditekankan karena penyakit hipertensi menjadi salah satu komorbid dari
COVID-19 (Schiffrin et al, 2020). Sehingga menjaga agar tekanan darah tetap stabil
dengan pola hidup sehat menjadi komponen yang sangat penting dalam situasi pandemi ini.
Setelah penyampaian materi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilanjutkan
dengan diskusi, penayangan video MATOGASI serta dilanjutkan dengan praktik
pengolahan dan penanaman tanaman obat keluarga hipertensi. Praktik pengolahan tanaman
obat keluarga hipertensi diawali dengan demonstrasi dari peneliti, kemudian dilanjutkan
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dengan praktik pengolahan dari kader dan masyarakat Baros, meliputi pembuatan air
rebusan daun dan bunga tapak dara, wedang jahe dan kunyit, air rebusan daun salam dan
air rebusan bunga rosella. Dari 25 peserta, diambil 5 perwakilan untuk praktik pengolahan
tanaman obat hipertensi dan menunjukkan 5 peserta mampu melaksanakan praktik sesuai
dengan prosedur. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bersama bibit tanaman obat
keluarga hipertensi di halaman pekarangan ketua kader kesehatan. Halaman ini merupakan
lahan yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul untuk
kegiatan bersama. Halaman ini banyak ditumbuhi oleh tanaman hias, ilalang, dan juga
pepohonan kecil. Tekstur tanah di halaman ini juga sangat subur dan bersebelahan dengan
persawahan penduduk. Oleh karena itu, penanaman bibit dilakukan di halaman ini,
sehingga dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber: Penulis, 2020
Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah diberikan
dilihat melalui hasil post-test. Hasil pre test dan post test terlihat pada grafik 2, yang
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat pengetahuan sebesar 28 poin pada
masyarakat setelah pemberian materi terkait MATOGASI.
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nilai rata-rata

Grafik 2. Nilai rata-rata pengetahuan peserta mengenai “MATOGASI”
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Grafik 2 diatas menunjukkan bahwa nilai rata – rata pretest pengetahuan peserta
pengabdian masyarakat tentang hipertensi, upaya pengobatan dan manfaat tanaman obat
sebesar 54, sedangkan setelah dilakukan sosialisasi didapatkan nilai rata – rata pengetahuan
sebesar 82.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memberikan apresiasi kepada peserta serta
mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, mengajarkan pengukuran tekanan darah
dengan tensimeter digital bagi kader kesehatan dan memberikan motivasi keberlangsungan
MATOGASI di desa Baros.

Gambar 3. Pelatihan pengukuran tekanan darah dan pemberian apresiasi kepada Kader
Kesehatan
Sumber: Penulis, 2020
Selama kegiatan berlangsung, protokol kesehatan pencegahan COVID-19
dilaksanakandengan ketat seperti jaga jarak, menggunakan masker dan faceshield serta cuci
tangan.
4.

PEMBAHASAN
Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sebagian besar peserta masih berusia
produktif yaitu kurang dari 50 tahun. Meskipun dalam rentang usia produktif, ternyata
sebagian besar peserta masuk dalam kategori hipertensi stage 2. Berdasarkan hasil
wawancara pada saat pemeriksaan kesehatan, sebagian besar mengatakan menyukai
makanan asin khususnya ikan asin. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari
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Agustina & Raharjo (2015) yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi
hipertensi di usia produktif. Arum (2019) menambahkan bahwa beberapa faktor seperti
konsumsi garam dan obesitas memiliki pengaruh secara signifikan dengan kejadian
hipertensi di usia produktif. Konsumsi garam yang lebih dari 1 sendok teh setiap harinya
akan meningkatkan volume plasma darah akibat retensi natrium dan air. Peningkatan
volume plasma ini akan meningkatkan tahanan perifer total dan curah jantung sehingga
menyebabkan hipertensi (Kadir, 2018).
Sebagian besar peserta pengabdian masyarakat ini adalah perempuan (92%), sedangkan
peserta laki – laki hanya 8%. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar penduduk
wanita di desa Baros merupakan ibu rumah tangga. Selain itu, berdasarkan keterangan dari
kader kesehatan bahwa warga berjenis kelamin perempuan lebih rajin mengikuti kegiatan
penyuluhan kesehatan. Menurut penelitian Doherty dan O’Doherty (2010) perempuan
memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap kesehatan daripada laki-laki. Perempuan lebih
banyak memanfaatkan layanan kesehatan dengan biaya Kesehatan yang lebih tinggi
daripada laki-laki.
Sebesar 56% peserta kegiatan ini memiliki hipertensi stage 2 dengan rentang tekanan
darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan darah diastolic >90 mmHg. Hasil ini tentu perlu
menjadi perhatian seluruh elemen petugas kesehatan di Desa Baros. Murphy (2009)
menyatakan bahwa komplikasi dari hipertensi yang tidak terkontrol adalah gagal jantung,
diabetes mellitus, gagal ginjal, stroke hingga kematian. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi
mengenai upaya – upaya dalam pengontrolan tekanan darah dengan pendekatan keluarga
perlu selalu dimonitor keberlanjutannya. Selain itu, kegiatan screening hipertensi juga perlu
dilakukan secara berkala disetiap kegiatan penyuluhan. Somu, Bundaran & Kamalanathan
(2003) menyatakan bahwa deteksi dini menjadi langkah awal dalam upaya penyelesaian
suatu masalah.
Hasil nilai rata – rata pengetahuan sebelum sosialisasi (pre-test) sebesar 54. Nilai ratarata pengetahuan ini meningkat menjadi 82 setelah peserta pengabdian masyarakat
mendapatkan sosialisasi, edukasi dan praktik pengolahan tanaman obat keluarga hipertensi.
Peningkatan nilai pengetahuan ini meningkat pada poin pertanyaan manfaat jenis dan cara
pengolahan toga seperti daun seledri, daun sirsak, jahe, kunyit, bunga rosella, lidah buaya,
tapak dara dan daun boroco. Selain itu, semua peserta menjawab benar tentang tanda dan
gejala dari hipertensi yang harus diwaspadai. Hasil penelitian Ramadhian (2016)
menyebutkan bahwa buah tomat (Solanum lycipersicum) efektif dalam menurunkan
tekanan darah karena mengandung kalium dan likopen yang berperan sebagai natriuretik.
Kharisna, Dewi, dan Lestari (2012) menunjukkan bahwa konsumsi jus mentimun efektif
dalam menurunkan Mean Arterial Pressure (MAP) dengan pvalue = 0,000. Hal ini
dikarenakan mentimun mengandung kalium, kalsium, dan magnesium yang berperan
dalam pompa kalium – natrium. Selain itu, 5 perwakilan dari peserta mampu melaksanakan
praktik pengolahan tanaan obat keluarga hipertensi yaitu membuat air rebusan daun dan
bunga tapak dara sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan. Daun dan bunga tapak dara
(Catharanthus roseus) telah digunakan untuk mengobati diabetes dan tekanan darah tinggi.
C. roseus memiliki kandungan alkaloid dan diuretik alami, yang mengoptimalkan
pengeluaran urin dari tubuh. Efek ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi.
Kandungan flavanoid di dalam tapak dara terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol
dalam tubuh. Flavanoid beraktivitas sebagai antioksidan dengan melepaskan atau
menyumbangkan ion hidrogen kepada radikal bebas peroksi agar menjadi lebih stabil.
Aktivitas tersebut menghalangi reaksi oksidasi kolesterol jahat (LDL) yang menyebabkan
darah mengental, sehingga mencegah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah.
Pembuluh darah yang bersih akan mengakibatkan penurunan tekanan darah (Kaushik, et
al, 2017). Sejalan dengan penelitian Yoro et al (2020), ekstrak air daun Catharanthus
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roseus yang diberikan selama tujuh hari kepada tikus, menunjukkan penurunan glukosa
darah dan parameter kardiovaskular yang sangat signifikan (p <0, 001).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinilai telah berhasil menambah
pengetahuan peserta tentang jenis – jenis toga yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol
hipertensi. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan melalui kuesioner, diketahui
bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sesuai
dengan tujuan yang diharapkan, sesuai dengan kebutuhan sasaran, waktu pelaksanaan
program sesuai kebutuhan, pemateri dan fasilitator juga telah melaksanakan kegiatan
pengabdian masyarakat ini dengan baik. Selama kegiatan berlangsung, peserta pengabdian
kepada masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini dengan peran aktif peserta dalam
diskusi ataupun pada saat praktik penanaman dan pengolahan. Pada akhir kegiatan, peserta
juga berkomitmen untuk mengontrol tekanan darah secara rutin dengan memanfaatkan
“MATOGASI” di pekarangan rumah.
5.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hipertensi merupakan silent killer dimana gejala bervariasi pada masing-masing
individu dan gejala penyakit ini hampir sama dengan gejala penyakit lain, sehingga
perlunya deteksi dini untuk mencegah perburukan atau komplikasi lebih lanjut. Berbagai
upaya baik farmakologi maupun non-farmakologi diperlukan untuk mengontrol tekanan
darah masyarakat, salah satunya adalah dengan “MATOGASI” manajemen tanaman obat
keluarga hipertensi. Selain mudah dan murah, “MATOGASI” ini juga sudah terbukti
efektif secara ilmiah. Selain jenis toga, manfaat, dan cara pengolahan, masyarakat juga
perlu memahami frekuensi konsumsi toga yang direkomendasikan serta tanda dan gejala
yang perlu diwaspadai untuk segera ke pelayanan fasilitas kesehatan. Dari 25 peserta yang
mengikuti kegiatan, 5 perwakilan dari peserta mampu melaksanakan praktik pengolahan
tanaan obat keluarga hipertensi yaitu membuat air rebusan daun dan bunga tapak dara
sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan. Rangkaian kegiatan yang berupa screening
hipertensi, sosialisasi, diskusi, dan praktik pengolahan secara langsung ini dapat
meningkatkan nilai rata-rata pengetahuan masyarakat tentang “MATOGASI”. Tingkat
pemahaman tergambar dari hasil pre dan post test yang telah dilakukan, dimana terjadi
peningkatan pengetahuan dan pemahaman sebesar 28 poin setelah pemberian materi
“MATOGASI”. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menghasilkan komitmen masyarakat
untuk mengontrol tekanan darah secara rutin dan memanfaatkan “MATOGASI” di
pekarangan rumah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tetap harus dimonitoring
oleh berbagai pihak, salah satunya kader kesehatan setempat. Monitoring dilakukan secara
kontinyu berupa perubahan perilaku masyarakat, pengukuran tekanan darah berkala serta
kendala yang dihadapi selama pengelolaan tanaman obat keluarga ini.
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PENDAMPINGAN LANSIA DALAM MENINGKATKAN
KEBUGARAN GUNA MENCEGAH RESIKO PENYAKIT
TIDAK MENULAR
Sri Yani, Agustiyawan, Farahdina Bachtiar, Condrowati

Program Studi Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: sri.yani@upnvj.ac.id
Abstrak
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi dengan bertambahnya jumlah lansia di
Indonesia termasuk di Desa Parung Sari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten dan belum adanya
pelayanan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu) di daerah tersebut. Dengan adanya
pelayanan kesehatan kepada lansia diharapkan dapat meningkatkan derajat lansia untuk mencapai lansia yang
sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat yang disingkat dengan Lansia
SMART. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) mendeteksi risiko penyakit tidak menular pada
lansia; 2) meningkatkan kebugaran lansia guna terhindar dari penyakit tidak menular; dan 3) membantu
program pemerintah dalam mewujudkan lansia sehat di Desa Parung Sari, Kecamatan Lebak, Kabupaten
Banten. Metode pelaksanaan dengan pendekatan pembinaan kesehatan lansia yakni upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif. Mekanisme pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem 5 (lima) tahap
sebagai berikut: pendaftaran lansia, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan, pengukuran
tekanan darah, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan status mental, pencatatan, pemberian penyuluhan dan
konseling. Kegiatan pengabdian berjalan lancar dimana para lansia nampak sangat antusias dalam mengikuti
kegiatan pemeriksaan kesehatan, kebugaran, penyuluhan dan konseling yang diselenggarakan. Selain itu,
pihak pengurus posyandu dan RW juga menyambut baik kegiatan PKM ini dan akan menyarankan kepada
pemerintah setempat untuk membuka pelayanan Posbindu.
Kata kunci : Kebugaran, Lansia, SMART
Abstract
This activity is motivated by the increasing number of elderly in Indonesia, including in the village of Parung
Sari, Sajira District, Lebak Regency, Banten. Besides, the area has not had a Posbindu service. With the
existence of health services for the elderly, it can increase the status of the elderly to reach healthy,
independent, active, productive for themselves, their family, and societies that are called SMART Elderly.
The purpose of this activity is to improve the fitness of the elderly to avoid non-communicable diseases and
to help the government realize SMART seniors in Parung Sari village, Lebak district, Banten district. The
method uses the elderly health development approach, namely promotive, preventive, curative, and
rehabilitative efforts. The mechanism for implementing the activity uses a 5 (five) stage system as follows:
registration of the elderly, weighing and measuring body height, measuring blood pressure, health, and
mental status checks, recording and providing counseling. Through this activity, the elderly are very
enthusiastic about participating in activities, health checks, fitness, and counseling. Posyandu and RW
management will also ask the local government to open the Posbindu service.
Keywords: Elderly, Fitness, SMART

PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 138 disebutkan bahwa upaya pemeliharaan
kesehatan bagi lanjut usia (lansia) ditujukan untuk menjaga agar para lansia itu tetap sehat
dan produktif secara sosial dan ekonomi. Lansia mempunyai hak yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana upaya peningkatan
kesejahteraan lansia diarahkan agar lansia tetap aktif sehingga berperan dalam kegiatan
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pembangunan dengan memperhatikan fungsi, keterampilan, usia dan kondisi fisik dari
lansia tersebut.
Pada tahun 2019, jumlah penduduk lansia sebesar 9,7 % dari total jumlah penduduk
atau sekitar 25,9 juta orang. Tahun 2035 diperkirakan sebesar 48 juta (15,77%), atau
hamper tiga kali lipat disbanding pada tahun 2010. Tingginya populasi lansia tentu akan
memberi warna dalam epidemiologi bidang kesehatan di mana terjadi peningkatan angka
kesakitan karena penyakit degeneratif (Pritasari, 2019). Berdasarkan data Riskesdas tahun
2018, penyakit yang terbanyak pada lansia untuk penyakit tidak menular antara lain:
hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah lutut, diabetes mellitus, penyakit jantung
dan stroke dan penyakit menular antara lain seperti ISPA, diare, dan pneumonia. Selain
penyakit tidak menular dan menular, lansia berisiko untuk masalah gizi lebih, gangguan
mental emaosional, depresi dan demensia (Riskesdas, 2018).
Dalam menghadapi kondisi Ageing Population di Indonesia, secara national telah
memiliki komitmen melalui beberapa kebijakan terkait kesehatan lansia seperti
peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di fasilitas pelayanan
kesehatan primer dan rujukan serta pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan derajat lansia untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri,
aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat atau dapat disingkat dengan
Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif) (Pritasari, 2019).
Lansia mempunyai keterbatasan fisik dan kerentanan terhadap penyakit, terutama
penyakit tidak menular. Secara alami bertambahnya usia akan menyebabkan terjadinya
perubahan degeneratif dengan manifestasi beberapa penyakit seperti penyakit hipertensi,
kelainan jantung, penyakit diabetes mellitus, kanker rahim atau prostat, osteoporosis dan
lain-lain. Gerak dan mobilitas usia lanjut menjadi lebih lambat dari pada kelompok umur
yang lebih muda, begitu juga dengan kekuatannya. Secara mental, usia lanjut juga
seringkali mempunyai perasaan tertekan atau depresi akibat fisik yang lemah, kemampuan
ekonomi yang menurun karena sudah berhenti bekerja atau pensiun serta perasaan tersisih
dari masyarakat karena berkurangnya kontak sosial. Pandangan masyarakat umum
mengenai usia lanjut saat ini masih belum sesuai dan keliru. Kebanyakan masih
beranggapan bahwa memang merupakan hal yang alami dan biasa bila usia lanjut seringkali
sakit, cepat marah ataupun sering kali menaruh curiga terhadap orang lain. Akibat yang
dirasakan karena pandangan salah tersebut adalah seringkali keadaan kesehatan fisik,
mental maupun kebutuhan sosial usia lanjut tidak tertangani atau terpenuhi dengan baik.
Selain itu, kelompok usia lanjut sendiri kurang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan
yang ada, antara lain disebabkan oleh jarak Puskesmas yang cukup jauh dari tempat
tinggalnya, tidak ada yang mengantar ataupun ketidakmampuan di dalam membayar biaya
pelayanan.
Kecamatan Sajira merupakan salah satu dari 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak
Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah ± 10.259 Ha, dengan ketinggian antara 240
meter di atas permukaan laut. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Rangkasbitung) 26
KM. Batas wilayah administrasi Kecamatan Cimarga. Jumlah desa di Kecamatan Sajira
sebanyak 15 (lima belas) desa.
Jumlah penduduk di Kecamatan Sajira sebanyak 48. 725 jiwa, terdiri dari laki-laki
24.458 jiwa dan perempuan 24.267 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, anak-anak 17.283
jiwa, remaja 5.439 jiwa, muda 15.215 jiwa, dewasa 8.455 jiwa dan lansia berjumlah 1.461
jiwa (2.9 %).
Jumlah lansia yang cukup tinggi, jarak pusat layanan kesehatan yang cukup jauh,
serta tidak tersedianya Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu) di daerah
tersebut menjadi tantangan yang dihadapi mitra.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai
berikut: 1) Memberikan penyuluhan kepada komunitas lansia tentang lansia SMART dan
deteksi dini adanya risiko penyakit tidak menular pada lansia; 2) Melakukan skrining dan
pemeriksaan kesehatan lansia di daerah mitra; 3) Memberikan program latihan kepada
lansia sesuai dengan status kesehatannya; 4) Melakukan pendampingan kepada lansia guna
melakukan deteksi dini terhadap risiko penyakit tidak menular; 5) Melakukan evaluasi dan
tindak lanjut terhadap program yang telah dilakukan.

METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Pengajar dari
Program Studi Fisioterapi Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini mengambil lokasi di Posyandu RW 04, Desa
Parung Sari kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Sasaran kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kelompok usia lanjut yang tinggal di RW 04, Desa
Parung Sari kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.
Permasalahan bertambahnya jumlah lansia dan belum adanya pelayanan Posbindu
Lansia serta dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, lansia merupakan kelompok
yang rentan terkena penuluran dan penyebaran COVID-19. Untuk itu tim Pengajar
berinisitif mempelopori kegiatan pendampingan Lansia guna menjaga kebugaran untuk
mewujudkan Lansia sehat, terhindar dari penyakit tidak menular. Dalam melakukan
kegiatan ini melibat beberapa mitra pelaksana yang terdiri dari:
1.
Tim pengajar (dosen) adalah Sri Yani, SST.FT, FTr, M.Si, Agustiyawan, SST.FT,
M.Fis, Ftr, Farahdina Bachtiar S.Ft, Physio, M.Sc dan Condrowati, S.Fis, M.Sc serta
dibantu Tim mahasiswa D3 Program Studi Fisioterapi FIKES UPN Veteran Jakarta,
yaitu Daud Kuncorojati dan Ganis Maulasyifa.
2.
Ketua RW 04, dan Ketua Posyandu RW O4 serta kelompok Lansia RW 04 Desa
Parung Sari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak selaku kelompok sasaran
pendampingan Lansia.
Metode pelaksanaan berbasis pada pembinaan kesehatan lansia dengan melibatkan
sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yaitu pra usia lanjut 45-59 tahun,
usia lanjut 60-69 tahun, usia lanjut risiko tinggi yaitu usia lebih dari 70 tahun atau usia
lanjut berumur 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Sedangkan sasaran tidak
langsung yaitu melibatkan keluarga lansia.
Mekanisme pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem 5 tahap (5 meja) sebagai
berikut (Gambar 1): 1) Tahap pertama berupa pendaftaran lansia; 2) Tahap kedua berupa
penimbangan berat badan, tinggi badan dan tekanan darah; 3) Tahap ketiga berupa
pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) dan kolesterol,
pemeriksaan keseimbangan dan fleksibilitas) dan pemeriksaan status mental; 4) Tahap
keempat berupa pencatatan; 5) Tahap kelima berupa pemberian penyuluhan dan konseling.
Dalam pelaksanannya, meja 4 dan 5 dijadikan satu. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dimulai
sejak bulan Juli hingga September 2020. Pelaksanaan pendampingan awal dilaksanakan
pada tanggal 8 Agustus 2020 dengan jumlah peserta 32 orang lansia. Untuk menghindari
kerumunan dan memenuhi protokol kesehatan, maka peserta yang datang langsung di
arahkan ke masing-masing meja pemeriksaan. Setelah semua meja dilalui, maka dilakukan
penjelasan tentang kebugaran.
Selanjutnya untuk pemantauan kesehatan lansia, bekerjasama dengan ketua posyandu
dan RW untuk melakukan pemeriksaan berat badan, lingkar pinggang dan tekanan darah,
serta menanyakan keluhan yang dirasakan oleh lansia.
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Gambar 1. Tahapan metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada masa Pandemi COVID-19 seperti ini lansia merupakan salah satu kelompok
yang rentan terhadap terpaparnya COVID-19. Lansia di atas 65 tahun bisa terpapar virus
corona dengan persentase resiko hingga 54%. Risiko ini termasuk beberapa kondisi
penyakit pernafasan, seperti paru kronis dan asma akut. Dan usia di bawah 60 tahun berada
pada risiko yang lebih tinggi karena komplikasi obesitas. Untuk menghindari penyebaran
COVID-19, maka Tim PKM berkoordinasi dengan ketua Posyandu dan ketua RW bahwa
daerah tersebut adalah daerah hijau. Setelah pihak setempat mengijinkan tim PKM untuk
melakukan kegiatan, maka Tim PKM melaksanakan serangkaian kegiatan PKM awal pada
tanggal 8 Agustus 2020.
Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pendaftaran, penimbangan berat badan,
pengukuran tinggi badan dan tanda vital lansia, pemeriksaan pemeriksaan Gula Darah
Sewaktu (GDS) dan kolesterol, pemeriksaan keseimbangan dan fleksibilitas. Selain itu,
juga dilakukan kegiatan penyuluhan dan konseling bagi lansia. Seluruh peserta tampak
antusias mengikuti kegiatan dengan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang
diberikan setelah sesi ceramah. Jumlah peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sebanyak
32 orang, terdiri dari 27 orang perempuan dan 5 laki-laki. Rata-rata usia peserta PKM yaitu
54,78 tahun (SD=12,74). Hasil pemeriksaan antropometri menunjukkan rata-rata nilai
BB (Berat badan) lansia adalah 61,58 kg, TB (Tinggi badan) lansia adalah 152,64 cm, dan
LP (Lingkar pinggang) adalah 84,26.

Gambar 2. Kegiatan Pemeriksaan Antropometri dan Tanda Vital Pada Lansia
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Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan, Pemeriksaan GDS dan Kolesterol pada Lansia

Berdasarkan hasil pemeriksaan kolesterol yang dilakukan dengan menggunakan alat easy
touch GDS ditemukan hasil bahwa mean ± SD adalah 208,28 ± 51,46. Mayoritas lansia

berada pada kategori tidak Diabetes Mellitus (DM) yaitu sebanyak 21 orang (65,6%),
kategori Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) sebanyak 8 orang (25%), dan DM sebanyak
3 orang (9,4%) (Gambar 4).
Berbagai keluhan yang disampaikan antara lain : 3 (tiga) orang mengeluh nyeri lutut,
2 (orang) mengeluh nyeri lutut dan leher, 3 (tiga) orang mengeluh nyeri bahu dan 2 (orang)
mengeluh kesemutan. Walaupun dengan keluhan yang ada, mereka tetap melakukan
aktifitas sebagai ibu rumah tangga tanpa hambatan yang berarti.

Gambar 4. Persentase Gula Darah Sewaktu Lansia

Berdasarkan pemeriksaan easy touch kolesterol, ditemukan bahwa mayoritas lansia
memiliki nilai kolesterol normal yaitu sebanyak 15 orang (46,9%), kategori agak tinggi
sebanyak 8 orang (25%), dan kategori tinggi sebanyak 9 orang (28,1%).
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Gambar 5. Persentase Kolesterol Lansia

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa
lansia yang memiliki resiko penyakit tidak menular yang didasari pada pemeriksaan
antropometri, GDS, dan kolesterol yang dilakukan. Nilai GDS yang tinggi perlu diwaspadai
sebagai tanda penyakit Diabetes mellitus. Sedangkan nilai kolesterol yang tinggi bisa
menjadi penyebab terjadinya serangan jantung dan stroke, karena kadar kolesterol
merupakan variabel yang berpeluang berisiko untuk terjadinya hipertensi (Nugroho &
Fahrurodzi, 2018). Berat badan yang tidak ideal akan menyebabkan terjadinya obesitas
pada lansia yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan serius seperti
osteoarthritis lutut, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Orang yang memiliki
obesitas lebih berisiko 7,14 kali untuk menderita DM Tipe 2 dibandingkan dengan orang
tiadak obesitas (Trisnawati & Setyorogo, 2013).
Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan secara rutin terhadap kesehatan lansia.
Kegiatan pemeriksaan secara berkala merupakan suatu upaya untuk mencegah munculnya
atau menyebarnya suatu penyakit (Yarmaliza & Zakiyuddin, 2019). Tim PKM
menyarankan adanya Posbindu Lansia kepada Ketua RW dan Ketua Posyandu. Posbindu
Lansia adalah pos pembinanann terpadu untuk masyarakat usia lanjut, yang digerakkan
oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posbindu Lansia
ini merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi
lansia yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas dengan melibatkan peran
serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam
penyelenggaraanya. Posbindu juga merupakan wadah kegiatan berbasis masyarakat untuk
bersama-sama menghimpun seluruh kekuatan dan kemampuan masyarakat untuk
melaksanakan, memberikan serta memperoleh informasi dan pelayanan sesuai kebutuhan
dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat secara umum.
KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM Fakultas Ilmu
Kesehatan UPN Veteran Jakarta pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat
disimpulkan bahwa:
1) Kegiatan ini disambut baik dengan antusias oleh masyarakat dan tokoh masyarakat
setempat serta dirasa bermanfaat untuk masyarakat.
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2) Berdasarkan hasil skrining dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan diketahui
bahwa terdapat beberapa lansia yang memiliki resiko penyakit tidak menular, yang
ditunjukkan dengan nilai Glukosa Terganggu (TGT) sebesar 25% dan DM sebesar
9,4%. Sedangkan nilai kolesterol dengan kategori agak tinggi sebanyak 25% dan
kategori tinggi sebanyak 28,1%.
3) Tim PKM menyarankan adanya pendirian Posbindu untuk meningkatkan jangkauan
pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan
yang sesuai dengan kebutuhan lansia, mendekatkan pelayanan dan meningkatkan
peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan, di samping
meningkatkan komunikasi antara masyarakat usia lanjut.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada aparat dan masyarakat Desa
Parung Sari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten atas dukungan dan kerjasamanya
atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
Tim PKM juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta atas dukungan dana yang diberikan.
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ABSTRAK
Hasil riset BKKBN mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas anak muda menunjukkan ≥ 47% remaja
di kota-kota besar Indonesia telah melakukan seks pranikah (Kasim, 2014). Perilaku seks beresiko tersebut
memiliki dampak yang luas seperti peningkatan kasus AIDS dan infeksi menular seksual (IMS), kehamilan
yang tidak diinginkan, seks bebas dan aborsi tidak aman (Kemkes RI, 2015; Kasim, 2014). Salah satu cara
mencegah terjadinya perilaku seks beresiko pada remaja adalah diberikannya pendidikan seks. Dalam hal ini
pemerintah mendukung pemberian pendidikan seks yang memadai kepada remaja sesuai dengan konteks
perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2013). Salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan
remaja di Jakarta adalah Sahabat Anak. Maraknya kejahatan seksual dan perilaku seks beresiko yang dapat
berdampak buruk pada remaja, mendorong SA bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara untuk
menyelenggarakan penyuluhan pendidikan seks dini. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan dan
diskusi antara pembicara dan peserta PKM dengan bantuan media power point. Peserta penyuluhan pada
kegiatan PKM ini adalah remaja binaan SA dengan kisaran umur 10-21 tahun. Selain anak binaan SA dengan
kisaran umur tersebut, orang tua dan relawan anak binaan SA juga banyak yang mengikuti kegiatan
penyuluhan ini. Remaja binaan SA kemudian dibagi dalam 2 kelompok diskusi berdasarkan kelompok
umurnya. Kelompok remaja binaan SA yang berumur 10-14 tahun disuluh oleh dr. Ricky Susanto, Sp.OG
dan kelompok remaja binaan SA berumur 15-21 tahun disuluh oleh dr. Fadil Hidayat, Sp.OG. Hasil diskusi
dan kuosioner tim PKM menunjukkan bahwa para peserta PKM kurang mendapat pemahaman tentang
kesehatan reproduksi terutama pendidikan seks.
Kata kunci: reproduksi, sahabat anak, pendidikan seks
ABSTRACT
The BKKBN research on reproductive health and sexuality of young people claimed that ≥ 47% of
adolescents in big cities in Indonesia have had premarital sex (Kasim, 2014). This risky behavior has a broad
impact, such as an increasing cases of AIDS and sexual transmitted disease (STD), unwanted pregnancy, free
sex and unsafe abortion (Kemkes RI, 2015; Kasim, 2014). Sex education is needed to prevent this risky sexual
behavior among the adolescents. In this case the government supports the provision of adequate sex education
to adolescents in accordance with the prevailing statutory context (Sari, 2013). One of the organizations that
provides youth health services in Jakarta is Sahabat Anak. The rise of sexual crimes and risky sexual behavior
that can have a negative impact on adolescents has prompted SA to collaborate with Tarumanagara University
to organize education on sex education. The form of activities carried out in term of counseling and
discussions between speakers and participants. The counseling participants for this PKM activity were SA
assisted youths in aged 10-21 years. Many parents and volunteers of SA assited youths are also participated
in this counseling activity. SA assisted youth were divided into 2 discussion groups based on their age. SA
assisted youth groups aged 10-14 years were educated by dr. Ricky Susanto, Sp.OG and a group of SA
assisted youths aged 15-21 years were educated by dr. Fadil Hidayat, Sp.OG. The results of the PKM team
discussion and questionnaire indicated that PKM participants did not have an understanding of reproductive
health, especially sex education.
Keywords: sex education, sahabat anak, reproductive
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1. Pendahuluan
Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan individu yang pesat
baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Menurut Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana (BKKBN) remaja adalah individu dalam rentang usia 10-24 tahun dan
belum menikah.Pada tahun 2014 WHO memperkirakan jumlah remaja sebesar 1,2 milyar
atau 18% dari jumlah penduduk di dunia (Kemkes RI, 2015). Pendataan keluarga secara
nasional oleh BKKBN pada tahun 2012 menunjukan jumlah remaja sebanyak 29,855,479
atau sebesar 12,55% dari jumlah penduduk Indonesia (Rinta, 2015). Data tersebut
menunjukkan pentingnya potensi kaum remaja sebagai generasi penerus masa depan
bangsa terutama di bidang sumber daya manusia.
Sumber daya manusia dipengaruhi oleh status kesehatan individu seperti kesehatan
reproduksi Rinta, 2015; Kasim, 2014). Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik,
mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi (Kemkes RI, 2015). Hasil riset
BKKBN mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas anak muda menunjukkan ≥ 47%
remaja di kota-kota besar Indonesia telah melakukan seks pranikah (Kasim, 2014). Perilaku
seks beresiko tersebut memiliki dampak yang luas seperti peningkatan kasus AIDS dan
infeksi menular seksual (IMS), kehamilan yang tidak diinginkan, seks bebas dan aborsi
tidak aman (Kemkes RI, 2015; Kasim, 2014). Salah satu cara mencegah terjadinya perilaku
seks beresiko pada remaja adalah diberikannya pendidikan seks (Ratnasari, 2016).
Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan pemberian informasi
tentang masalah seksual. Pendidikan seks pada remaja mencakup pengetahuan biologi
organ reproduksi dan seks, masalah hubungan, seksualitas, kesehatan reproduksi dan
penyakit menular seksual (PMS). Pendidikan seks yang diberikan juga menanamkan nilainilai moral, etika dan agama serta akibat yang ditimbulkan bila tidak mematuhi nilai-nilai
tersebut (Ratnasari, 2016). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi
hubungan pendidikan seks dengan peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Fuad (1998)
menunjukkan bahwa pendidikan seks dapat mencegah penularan HIV/AIDS di kalangan
remaja (Fuad, 2003). Sedangkan You (2015) mengkaji efektivitas pendidikan seks dalam
mengontrol perilaku seks bagi remaja seminari (You, 2015). Hal ini dikarenakan perilaku
yang didasari pengetahuan lebih tahan lama dibandingkan perilaku yang tidak didasari
pengetahuan (Maulana, 2009).
Dari uraian diatas pendidikan seks merupakan metode yang tepat dalam meningkatkan
kesehatan reproduksi remaja. Dalam hal ini pemerintah mendukung pemberian pendidikan
seks yang memadai kepada remaja sesuai dengan konteks perundang-undangan yang
berlaku (Sari, 2013). Salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan remaja
di Jakarta adalah Sahabat Anak. Sahabat Anak adalah yayasan perlindungan anak yang
memperjuangkan terpenuhinya hak anak, khususnya anak marjinal (on the street, of the
street, vulnerable to be on the street) dengan salah satunya memberikan ilmu pengetahuan
mengenai kesehatan reproduksi terutama pendidikan seks. Sahabat Anak menaungi
beberapa kelompok remaja marjinal di DKI Jakarta, seperti SA Grogol, SA Cijantung, SA
Gambir, SA Manggarai, SA Tanah Abang, SA Kota Tua, SA Rusuna Cakung Barat dan
SA Bojong Indah.seperti SA Grogol. Dalam memenuhi visi dan misinya, SA
mencanangkan program kesehatan di SA lokal demi terpenuhinya hak dan perlindungan
anak dari sisi kesehatan. Program kesehatan yang diselenggarakan SA adalah penyuluhan,
pemantauan berat dan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan sebagainya
(Sahabat anak,2019). Maraknya kejahatan seksual dan perilaku seks beresiko yang dapat
berdampak buruk pada remaja, mendorong SA bekerja sama dengan Universitas
Tarumanagara untuk menyelenggarakan penyuluhan pendidikan seks dini pada remaja
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naungan SA untuk mencegah dampak buruk perilaku seks beresiko dan meningkatkan
kesehatan reproduksi remaja.
Universitas Tarumanagara (Untar) sebagai salah satu universitas terkemuka di
Indonesia memiliki visi dan misi untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan bagi
kesejahteraan masyarakat (Untar, 2019). Salah satu kegiatan untuk mewujudkan visi dan
misi tersebut adalah menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan SA untuk mengadakan kegiatan penyuluhan
pendidikan seks bagi kalangan remaja khususnya remaja marjinal untuk meningkatkan
kesehatan reproduksi remaja.
2. Metodologi
Kegiatan PKM yang dilakukan berupa penyuluhan dan diskusi antara pembicara dan
peserta PKM dengan bantuan media power point. Kegiatan dilaksanakan di gedung SA
Grogol Jakarta Barat. Kegiatan penyuluhan disampaikan oleh 2 pembicara dengan bidang
Ilmu Kebidanan dan Kandungan (dr. Ricky Susanto, Sp.OG. dan dr. Fadil Hidayat,
Sp.OG.).
Peserta penyuluhan pada kegiatan PKM ini adalah remaja binaan SA dengan kisaran
umur 10-21 tahun. Selain anak binaan SA dengan kisaran umur tersebut, orang tua anak
binaan SA dan relawan SA juga banyak yang mengikuti kegiatan ini. Remaja binaan SA
dibagi dalam 2 kelompok diskusi berdasarkan kelompok umurnya. Kelompok remaja
binaan SA yang berumur 10-14 tahun disuluh oleh dr. Ricky Susanto, Sp.OG dan kelompok
remaja binaan SA berumur 15-21 tahun disuluh oleh dr. Fadil Hidayat, Sp.OG.
Materi penyuluhan kegiatan PKM ini disesuaikan dengan kelompok umur remaja binaan
SA. Kelompok remaja umur 10-14 tahun diberikan materi penyuluhan yang meliputi
pubertas yang mencakup perubahan fisik, perubahan mental dan perubahan tingkah laku
yang terjadi pada masa pubertas; perbedaan identitas seksual (organ reproduksi);
pengenalan aktivitas seksual antar laki-laki dan perempuan; perilaku seks yang baik dan
benar; dampak buruk perilaku seks beresiko dan cara menyikapi pengaruh buruk
lingkungan yang dapat menjerumuskan remaja binaan SA ke perilaku seks beresiko atau
tindak kekerasan seksual. Untuk kelompok remaja binaan SA umur 15-21 tahun materi
yang diberikan adalah organ reproduksi laki-laki dan perempuan; perubahan fisik dan
emosional saat pubertas; cara merawat kesehatan organ reproduksi, aktivitas seksual dan
perilaku seks yang baik dan benar; dampak buruk perilaku seks beresiko dan bagaimana
menyikapi dengan bijaksana masa pubertas tersebut.
Kegiatan PKM diawali dengan pendaftaran peserta PKM dan pembagian konsumsi di
lantai 1 gedung SA. Setelah peserta PKM mendaftar, peserta PKM dibagi menjadi 2
kelompok sesuai dengan pembagian usia diskusi. Peserta PKM yang berusia 10-14 tahun
akan berdikusi di lantai 3 dan peserta yang berusia 15-21 tahun akan berdiskusi di lantai 2
gedung SA. Peserta PKM diminta mengisi kuosioner sebelum memulai penyuluhan PKM.
Kuosioner diberikan pada remaja binaan SA dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan
kelompok umur remaja tersebut. Pertanyaan kuosioner pada kelompok remaja 10-14 tahun
berkisar antara kapan dan bagaimana remaja binaan SA mendapatkan informasi identitas
seksual dan hubungan pertemanan antar lawan jenis serta peran lingkungan sekitar dalam
membimbing remaja binaan SA. Untuk kuosioner kelompok remaja umur 15-21 tahun,
pertanyaan yang diajukan berkisar mengenai perilaku seks beresiko dan dampak buruknya.
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Gambar 1. Tim pengusul PKM membagikan kuosioner
Orang tua anak binaan SA juga banyak yang hadir saat kegiatan berlangsung. Para
orang tua tersebut kami kelompokan di kelompok diskusi 15-21 tahun. Selama kegiatan
berlangsung baik orang tua dan anak binaan SA banyak mengajukan pertanyaan ke
pembicara mengenai perilaku seks yang baik dan penyakit menular seksual (terutama
kelompok diskusi 15-21 tahun).

Gambar 2. Pembicara PKM sedang berdiskusi dengan peserta PKM
Kegiatan penyuluhan berlangsung selama 30 menit dengan sesi tanya jawab 30 menit
setelahnya. Selama penyuluhan dan sesi tanya jawab, pembicara terkadang memberi
pertanyaan ke peserta PKM agar diskusi dapat berjalan 2 arah. Kami juga membagi hadiah
dan doorprize 8 bingkisan perkelompok diskusi kepada peserta PKM paling aktif dalam
bertanya dan menjawab pertanyaan.
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Gambar 3. Pembicara PKM sedang memberi penyuluhan untuk peserta PKM

Gambar 4. Pembicara PKM memberi hadiah kepada peserta PKM
Kegiatan PKM kemudian dilanjutkan dengan pembagian suvenir untuk tiap peserta
PKM. Pembagian suvenir dikoordinasi oleh relawan SA dengan memanggil peserta PKM
berdasarkan kelompokan usia. Kegiatan PKM ini ditutup dengan foto bersama tim
pengusul PKM dan seluruh peserta PKM.
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Gambar 5. Tim Pengusul PKM
3. Hasil dan Pembahasan
Peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini berjumlah 99 orang yang terdiri dari remaja
binaan SA dan orang tua anak binaan SA. Remaja binaan SA yang mengikuti kegiatan
PKM ini berjumlah 79 remaja ( remaja binaan SA kisaran umur 10-14 tahun berjumlah 48
remaja dan remaja binaan SA kisaran umur 15-21 tahun berjumlah 31 remaja). Orang tua
anak binaan SA yang mengikuti kegiatan PKM ini berjumlah 20 orang.
Hasil kuosioner menggambarkan kelompok remaja binaan SA kisaran umur 10-14
tahun cenderung belum terpapar tentang informasi identitas seksual. Data menunjukkan
hanya 20 remaja binaan SA yang telah mengetahui dengan baik perbedaan jenis kelamin
laki-laki dan perempuan (tabel 1). Remaja binaan SA dikatakan mengetahui dengan baik
perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan apabila remaja dapat membedakan organ
reproduksi dan perubahan fisik laki-laki dan perempuan di masa pubertas seperti
menstruasi dan mimpi basah. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa dari 20 remaja yang telah
memahami identitas seksualnya, 12 remaja dari kelompok tersebut baru memahaminya
selepas kelas 5 SD.
Tabel 1. Informasi identitas seksual
Mengetahui perbedaan jenis kelamin laki-laki dan
perempuan
Jika tahu : Remaja mengetahui identitas seksual saat <
kelas 5 SD
Remaja mengetahui identitas
seksual saat > kelas 5 SD

Ya
20
remaja
8 remaja
12
remaja

Tidak
38
remaja
12
remaja
8 remaja

Remaja binaan SA mendapat akses informasi identitas seksual dari beberapa sumber
seperti keluarga, guru, pemimpin agama, teman dan media massa (internet, TV dan
majalah/koran). Media massa dan teman merupakan akses terbesar remaja binaan SA
terpapar informasi identitas seksual (tabel 2). Hal ini disebabkan para remaja binaan SA
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menghabiskan waktu sebagian besar di jalanan untuk berjualan. Para remaja ini berada di
jalanan untuk berjualan selama 8-10 jam/hari sehingga jauh dari pengawasan orang tua
maupun sekolah.
Tabel 2. Akses remaja mendapatkan informasi identitas seksual
Keluarga Guru
Pemimpin
Teman
agama
Akses informasi identitas
8 remaja
3
2 remaja
15
seksual
remaja
remaja

Media
massa
20 remaja

Jarangnya remaja binaan SA bercengkrama di rumah menyebabkan kurangnya
komunikasi antara orang tua dan anak dalam membimbing remaja memahami identitas
seksualnya. Tabel 3 menggambarkan sebagian besar remaja binaan SA tidak berdiskusi
tentang identitas seksualnya. Hal ini dapat menjadi faktor resiko perilaku seks beresiko
dan/atau kekerasan seksual karena ditakutkan para remaja ini menerima informasi dari
sumber yang tidak benar.
Tabel 3. Peran lingkungan dalam membimbing remaja
Berdiskusi
Tidak pernah
berdiskusi
Keluarga
6 remaja
42 remaja
Guru/ sekolah
4 remaja
44 remaja
Pemimpin
0 remaja
48 remaja
agama
Teman
17 remaja
31 remaja
Pengetahuan identitas seksual juga berperan dalam mengatur cara pertemanan yang
baik antar lawan jenis. Tabel 4 mencerminkan cara pertemanan yang baik antar lawan jenis
berkisar antara berpegangan tangan sampai berciuman (tabel 4). Remaja binaan SA pada
umumnya berpendapat bahwa berpegangan tangan hanya dilakukan dengan teman spesial.
Tabel 4. Cara pertemanan dengan lawan jenis
Ya
Tidak
Berpegangan
29 remaja
19 remaja
tangan
Berciuman
4 remaja
44 remaja
Lain-lain
0 remaja
48 remaja
Pertanyaan untuk kelompok remaja 15-21 tahun menunjukkan pengetahuan remaja
binaan SA mengenai perilaku seks beresiko seperti seks pranikah dan dampak buruk seks
beresiko seperti hamil di luar nikah dan penyakit menular seksual masih minim. Tabel 5
menunjukkan hanya 11 remaja yang memahami seks pranikah. Hal ini juga terlihat saat
diskusi dimana banyak remaja putri yang tidak mengerti tentang hubungan seksual
sebelum ikatan pernikahan. Namun semua peserta PKM mengerti bagaimana menghindari
perilaku seks beresiko. Hal ini terungkap dalam diskusi, dengan frase peserta PKM ‘jangan
pergi berdua saja dengan lawan jenis’.
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Tabel 5.

Perilaku seks beresiko
Ya
Mengetahui pengertian seks pranikah
11 remaja
Mengetahui dampak buruk seks pranikah
14 remaja
Mengetahui cara menghindari perilaku seks
31
beresiko
remaja

Tidak
20 remaja
17 remaja
0 remaja

Dari hasil diskusi dan kuosioner didapatkan bahwa para peserta PKM kurang mendapat
pemahaman tentang kesehatan reproduksi terutama pendidikan seks. Hal ini disebabkan
karena kurangnya peran serta orang tua dan sekolah; lingkungan sekitar menganggap
bahwa pendidikan seks adalah hal yang memalukan untuk dibicarakan dan peserta PKM
lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan sekolah. Namun demikian peserta
PKM mengerti bahwa ada batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis.
5. Kesimpulan
Upaya peningkatan kesehatan reproduksi kaum marjinal (anak binaan SA) dilakukan
dengan mengadakan kegiatan preventif dan promotif. Kegiatan tersebut mencakup diskusi
tentang pendidikan seks dini pada usia remaja (10-21 tahun). Materi penyuluhan terdiri dari
identitas seksual (organ reproduksi), perubahan fisik dan emosional saat pubertas, haid,
cara merawat organ reproduksi, perilaku seks yang baik dan benar serta konsekuensi
perilaku seks tidak baik (kehamilan dini dan penyakit menular seksual). Hasil dari kegiatan
ini adalah peserta PKM kurang mendapat pengertian tentang kesehatan reproduksi. Maka
dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap dapat menanamkan perilaku seks yang
baik dan benar sehingga menurunkan angka kejadian penyakit menular dan kehamilan
diluar nikah.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Penyakit jantung dan pembuluh darah adalah salah satu penyakit tidak menular yang
menyebabkan kematian tertinggi di masyarakat. Penyakit yang disebut sillent killer ini seringkali tidak
bergejala sehingga seringkali diabaikan oleh penderitanya. Penyakit ini dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor
yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Kebiasaan sehari-hari seperti jenis makanan yang
dikonsumsi, aktivitas fisik dan kebiasaan merokok adalah pola yang dapat diubah. Perubahan pola hidup
perlu diterapkan oleh masyarakat agar dapat mencegah atau mengurangi kejadian penyakit jantung dan
pembuluh darah. Gereja Sidang Jemaat Allah adalah salah satu gereja yang memiliki banyak jemaatnya dan
juga banyak yang berisiko mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Metoda Pelaksanaan: kegiatan
PKM ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian penyuluhan mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah,
pencegahan penyakit tersebut serta pola makan yang baik. Pada PKM ini juga peserta diminta untuk mengisi
kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan manfaat yang didapatkan peserta. Hasil: Peserta yang
mengikut kegiatan penyuluhan ini berjumlah 65 orang dengan rentang usia 18-85 tahun. Berdasarkan hasil
kuesioner didapatkan peserta pernah didiagnosis mengalami hipertensi (41,5%), stroke (1,54%), penyakit
jantung koroner (7,69%) dan kesemutan pada jari tangan dan kaki 29,23%. Selain itu 84,62% telah
mengetahui mengenai pola makan yang sehat dan 67,69% melakukan olahraga rutin. Pada pendataan
didapatkan pula 90,77% peserta berpendapat bahwa materi cukup menarik dan bermanfaat, 93,85%
memahami penjelasan yang diberikan dan 92,31% menyatakan perlukan diadakan kegiatan PKM
berkelanjutan. Saran: perlunya diadakan pendataan mengenai riwayat pengobatan, pemeriksaan kesehatan
rutin dan perilaku pola hidup sehat.
Kata kunci : Kesehatan kardiovaskular, GSJA
ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular disease, one of non-communicable diseases, was the highest cause of death
in human community. The disease that known as silent killer due to no symptoms so the patient usually
ignored it. This disease was influenced by 2 factors, changeable and non-changeablie factor. Lifestyle such
as type of meal, physical activity and smoking was life style that changeable. Life style changing is
neccesary be applied by the community to prevent and minimize the risk of cardiovascular disease. Gereja
Sidang Jemaat Allah is one of the church that have so many congregation and many of them have risk of
developing cardiovascular disease. Method: This community service was done by giving counseling about
cardiovascular disease, how to prevent and healthy diet. In this event, the participants were asked to fill the
questionnaire which measure the knowledge dan benefit gained during the counseling. Result: There was 65
people with age range of 18-85 years old were enrolled in community service. Based on the questionnaire
result, there was 41.5 % reported to had hypertension, 1.54% had stroke, 7.69 % had coronary heart disease
and 29.23% had tingling sensation in finger and feet. We also found that 84.62% had already known the
knowledge of healthy dietary habit and 67.69% did exercise regularly. Most of the participants also informed
that the counseling was deemed interesting and useful (90.77%), easy to understand (93.85%) and need
further continuation (92.31%). Suggestion: further information such as medical record, routine medical
checkup and how healthy their lifestyle was needed.
Key word: Cardiovascular diseases, GSJA
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PENDAHULUAN
Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu penyakit tidak menular
(PTM) yang akhir-akhir ini menjadi perhatian lembaga kesehatan di Indonesia dan Dunia,
dikarenakan penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi di masyarakat (WHO, 2018).
Penyakit ini dulu dikenal penyakit degeneratif karena banyak di alami oleh orang berusia
lanjut, namun sekarang penyakit ini dapat dialami oleh orang yang usianya lebih muda.
Pada umumnya penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular ini tidak
menimbulkan gejala awal, hal ini membuat orang seringkali tidak menyadari atau
mengabaikan penyakit ini hingga timbul gangguan yang lebih berat. Salah satu kasus
penyakit jantung dan pembuluh darah yang paling sering terjadi adalah penyakit jantung
koroner. Di Indonesia, kasus penyakit jantung koroner menempati prevalensi tertinggi yaitu
1,5% (Depkes, 2017). Berdasarkan kelompok usia, kasus ini paling banyak diderita pada
kelompok usia 65-74 tahun (3,6%), diikuti oleh kelompok di atas 75 tahun (3,2%), 55-64
tahun (2,1%), dan 35-44 tahun (1,3%) (Depkes 2017).
Penyakit jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang
berperan memberikan oksigen dan nutrisi pada otot jantung (At a Glance, 2009).
Penyumbatan ini menyebabkan kurangnya suplai oksigen yang dibutuhkan otot jantung
sehingga otot tidak dapat bekerja dengan baik kemudian mengalami kerusakan bahkan
kematian. Kecepatan proses terbentuknya penyumbatan atau plak ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor resiko. Terdapat dua faktor resiko yang mempengaruhi, yaitu faktor resiko
internal dan faktor resiko eksternal. Pola hidup seperti, pola makan, aktivitas fisik, merokok
dan sterss merupakan faktor resiko eksternal atau yang dapat diubah. Kurangnya aktivitas
fisik, mengonsumsi makanan yang tinggi lemak serta gurih, merokok dan stress dapat
meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah termasuk pembuluh darah
pada jantung. Kurangnya aktivitas fisik ditambah dengan kebiasaan mengonsumsi
makanan tinggi lemak mengakibatkan terjadinya perubahan metabolisme tubuh. Ketidak
seimbangan antara jumlah kalori yang masuk dengan kalori yang digunakan ini
menyebabkan terjadinya kelebihan kalori yang disimpan dalam bentuk lemak di bawah
kulit atau di rongga perut. Lemak yang disimpan dalam rongga perut atau yang disebut
dengan obesitas sentralis dapat meningkatkan terbentuknya kolesterol dalam darah.
Kolesterol ini kemudian ditangkap oleh sel radang dan disimpan pada dinding pembuluh
darah. Perubahan struktur dinding pembuluh darah yaitu kekakukan dinding pembuluh
darah yang disebabkan oleh rokok sehingga memungkinkan terjadinya disfungsi
permukaan dinding pembuluh darah dan meningkatkan perlekatan sel radang area tersebut.
Kedua mekanisme ini merupakan mekanisme terjadinya plak pada dinding pembuluh darah
(Messner B. 2014). Plak ini dapat membesar sehingga saluran pembuluh darah menjadi
sempit bahkan menyumbat atau plak terlepas dan menyumbat pembuluh darah yang lebih
kecil. Keadaan ini dapat dicegah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang
bersifat kardiogenik, seperti jalan santai atau joging. Saat berolahraga sel dinding pembuluh
darah akan menghasilkan zat yang berperan pada elastisitas pembuluh darah sehingga
pembuluh darah dapat melebar (Maiorana a, 2003). Stress juga dapat menyebabkan
meningkatnya produksi hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah.
Beberapa penyakit yang dialami, seperti: hipertensi, diabetes mellitus, dan
hiperkolesterolemi juga meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada pembuluh darah
ini (Mahmood SS, 2014). Hipertensi tidak terkontrol yang berlangsung dalam waktu lama
dapat meningkatkan terjadinya pembentukan plak pada pembuluh darah (Mohler E.R,
2006). Penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula yang tidak ditatalaksana dengan baik
juga dapat meningkat resiko terjadinya plak (Beckman JA. 2002). Penyakit yang umumnya
bersifat genetik ini, dapat dicegah dengan melakukan pola hidup yang baik. Pengaturan
pola makan, melakukan olahraga dengan intensitas sedang, tidak merokok dan
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pengendalian stress serta mengonsumsi obat secara teratur, dapat mengurangi resiko
terjadinya plak atau membesarnya plak (Prasad DS, 2009) (Arnett DK, 2019).
Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Betlehem, Bogor adalah salah satu gereja yang
cukup besar di kota Bogor yang melayani sekitar 3000 jemaat setiap minggunya.
Berdasarkan laporan kasus dari pos kesehatan di gereja tersebut diketahui tidak sedikit
warga dengan kelompok usia dewasa yang memiliki riwayat obesitas sentral, hipertensi,
dan diabetes sehingga beresiko mengalami gangguan kardiovaskular. Pada hasil
wawancara dengan beberapa jemaat yang memiliki faktor resiko tersebut, banyak dari
jemaat yang kurang memahami mengenai perubahan pola hidup yang perlu dilakukan.
Tidak sedikit pula dari jemaat, terutama yang berusia muda, menyadari bahwa pencegahan
penyakit kardiovaskular perlu dilakukan sejak usia muda.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 dengan memberikan
ceramah singkat kepada peserta. Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan registrasi ulang
peserta penyuluhan yang dilakukan oleh panitia dari gereja dan mahasiswa di meja
registrasi. Setelah registrasi ulang, peserta dipersilahkan masuk ke ruang dan diminta untuk
mengisi kuesioner sambil menunggu kegiatan dimulai. Pengisian kuesioner dipandu oleh
panitia mahasiswa FK UNTAR. Pengisian kuesioner dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah
dilaksanakannya ceramah. Pada ceramah tersebut disampaikan 2 materi yaitu materi
mengenai penyakit kardiovaskular dan jenis makanan yang baik untuk menjaga kesehatan
kardiovaskular. Materi mengenai penyakit kardiovaskular dan cara pencegahannya
disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, sedangkan materi mengenai jenis
makanan disampaikan oleh dokter spesialis Gizi. Pada akhir sesi kegiatan, peserta diberikan
kuesioner mengenai pendapat peserta mengenai kegiatan PKM ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh 65 peserta dengan rentang usia 18 hingga 85
tahun. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin perempuan (86,15%). Jumlah
peserta pada pelaksanaan ini kurang dari target, yaitu 100 peserta. Hal ini dikarenakan
kurangnya koordinasi panitia gereja dengan kepanitiaan lain yang terdapat didalam gereja,
sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu
pelaksanaan penyuluhan. Perempuan lebih memperhatikan perilaku kesehatan
dibandingkan laki-laki sehingga lebih mengutamakan untuk mengikuti kegiatan yang
berhubungan dengan perilaku kesehatan. (Rehman, 2018). Berdasarkan hasil pengisian
kuesioner mengenai riwayat penyakit yang dialami peserta didapatkan 41,54%, peserta
pernah didagnosis mengalami hipertensi, 1,54 % memiliki riwayat stroke dan 7,69%
memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Penyakit hipertensi merupakan salah satu
faktor resiko terjadinya gangguan jantung yang dapat berdampak langsung terhadap
struktur jantungnya atau secara tidak langsung melalui kerusakan struktur pembuluh darah.
Riwayat stroke dan penyakit jantung koroner yang telah dialami menunjukan sudah
terjadinya gangguan jantung dan pembuluh darah pada peserta. Keadaan ini
memungkinkan terjadinya kerusakan jantung dan pembuluh darah yang lebih berat bila
pola hidup tidak diperbaiki. Berdasarkan keluhan atau gejala kesemutan didapatkan
29,23% pernah mengalami kesemutan pada jari tangan atau kaki (tabel 1.). Kesemutan
merupakan salah satu gejala adanya gangguan jantung dan pembuluh darah (Blinderman,
2008). Pada kuesioner PKM ini tidak ditanyakan mengenai riwayat pengobatan maupun
pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh peserta sebagai salah satu upaya pemantauan
kesehatan jantung dan pembuluh darah.
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Gambar 4.3. Registrasi peserta dibantu oleh panitia gereja dan mahasiswa
Pada umumnya (84,62%) peserta sudah mengetahui mengenai pola makan yang baik
untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah namun pada kuesioner tidak ditanyakan
mengenai perilaku peserta mengenai pola makan sehari-harinya. Hal ini menyebabkan
tidak dapat diketahui mengenai perubahan perilaku peserta sehari-hari sehubungan dengan
pencegahan terjadinya gangguan jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan kebiasaan
didapatkan 63, 08% peserta sudah melakukan olahraga rutin berupa jogging atau jalan
santai (67,69%) (Tabel 1). Pada PKM ini tidak ditanyakan mengenai frekuensi
dilaksanakannya kegiatan olahraga untuk dapat diketahui kecukupan aktivitas fisik peserta
dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Tabel 1. Karakteristik peserta
No Karakteristik
1 Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
2

3.

Riwayat penyakit
Hipertensi (tekanan darah tinggi)
Ya
Tidak
Stroke
Ya
Tidak
Penyakit jantung koroner
Ya
Tidak
Kesemutan pada jari tangan dan kaki
Ya
Tidak
Pengetahuan mengenai pola makan yang baik
untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah
Ya
Tidak

N

%

9
56

13,85 %
86,15 %

27
38

41,54 %
58,46

1
64

1,54 %
98,46 %

5
60

7,69 %
92,31 %

19
45

29,23 %
69,23 %

55
10

84,62 %
15,38 %
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4

Kebiasaan melakukan olahraga rutin
Ya
Tidak

41
23

63,08 %
35, 38 %

5

Rutin melakukan jogging atau jalan santai
Ya
Tidak

44
19

67,69 %
29,23 %

Gambar 4.4. : Foto bersama panitia FK Untar dengan panitia gereja

Gambar 4.5. Foto bersama sebelum acara dimulai

Gambar 4.6. :dr Lydia Tantoso, Sp PD sedang menjelaskan mengenai kesehatan
jantung.
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Gambar 4.7.

Dr. Olivia Charissa MS, Sp GK menjelaskan mengenai diet yang baik
untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah

Tabel 2. Tabel karakteristik manfaat dan perlunya keberlanjutan kegiatan PKM
No Karakteristik
N
%
1 Pendapat mengenai topik
Menarik dan bermanfaat
59
90,77 %
Sudah biasa
2
3,08 %
Membosankan
0
0%
Tidak ada keterangan
4
6,15%
2

Penjelasan dapat dipahami
Ya
Tidak
Tidak ada keterangan

61
0
4

93,85 %
0%
6,15 %

3

Perlunya diadakan kegiatan berkelanjutan
Ya
Tidak
Tidak ada keterangan

60
1
4

92,31 %
1,54 %
6,15%

Berdasarkan manfaat dan menariknya topik PKM ini didapatkan, 90,77% peserta
menganggap materi menarik dan bermanfaat. Pemahaman penjelasan dan perlunya
diadakan kegiatan lanjutkan didapatkan 93,85% penjelasan dapat dipahami dan 92,31%
peserta menyatakan perlunya diadakan kegiatan PKM berkelanjutan. Pada data tersebut
didapatkan 6,15% tidak memberikan keterangan, hal ini mungkin dikarenakan peserta
terlewatkan mengisi poin tersebut.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan
jantung dan pembuluh darah di GSJA Betlehem Bogor dapat berjalan dengan lancar dan
tertib
KESIMPULAN
Kegiatan penyuluhan dengan tema menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah
sejak dini untuk mengurangi kejadian penyakit jantung pada masyarakat khususnya warga
gereja Sidang Jemaat Allah Betlehem, Bogor, dilaksanakan pada tanggal 14 September
2019, terhadap 65 peserta. Mayoritas peserta berjenis kelamin perempuan dan memiliki
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rentang usia 18-85 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh peserta,
didapatkan peserta memiliki riwayat hipertensi 41,54%, stroke 1,54%, penyakit jantung
koroner 7,69% dan pernha mengalami kesemutan pada jari tangan dan kaki 29,23%.
Berdasarkan pengetahuan dan pola hidup yang baik didapatkan 84,62% sudah mengetahui
mengenai pola makan yang yang baik dan 67,69% sudah melakukan olahraga rutin berupa
joging atau jalan santai. Berdasarkan manfaat, pemahaman dan perlunya dilaksanakan
kegiatan berkelanjutan didapatkan 90,77% topik menarik dan bermanfaat, 93,85%
memahami penjelasan yang diberikan dan 92,31% berpendapat perlu untuk mengadakan
kegiatan PKM berkelanjutan. Pada kegiatan PKM ini tidak diketahui mengenai riwayat
pengobatan atau pemantauan kesehatan, perilaku perubahan pola makan dan frekuensi
olahraga yang dilakukan peserta.
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ABSTRAK
Keberadaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
merupakan komponen utama untuk melaksanakan perbaikan lingkungan hidup, salah satunya yakni larangan
membuang limbah manusia (tinja/feses), serta limbah ke saluran lingkungan hidup yang dapat menimbulkan
wabah Waterborne Disease. Tujuan dari artikel jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
peranan dari penyuluhan budaya sanitasi yang baik sebagai upaya pencegahan Waterborne Disease dalam
pengabdian masyarakat dimana hasilnya dapat dikembangkan menjadi penelitian dan dapat dipublikasikan.
Metode dari Artikel jurnal ini yaitu, menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analitik empiris. Hasil
dari artikel jurnal ini yaitu, Waterborne disease merupakan penyakit yang penyebarannya yaitu melalui air
kotor atau air yang telah terkontaminasi oleh sejumlah bakteri dan sumber penyakit (patogen). Sehingga,
pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh para mahasiswa yakni sesuai dengan tujuan utama dari United
Nations Suistanable Development (2019) dimana pencegahan Waterborne Disease ini yakni dengan
pengenalan sistem sanitasi atau pengairan yang sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, terkait air bersih dan juga
pembuangan limbah. Pembuangan feses secara sembarangan di sanitasi seperti sungai tentunya dapat
meningkatkan peluang adanya Waterborne Disease. Kesimpulan dari Artikel jurnal ini yaitu, teori konseptual
dalam menanggapi fenomena perbaikan sanitasi untuk mencegah adanya waterborne disease pada lingkup
kesehatan lingkungan juga dapat dipergunakan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan para civitas
akademik.
Kata Kunci: Waterborne Disease, Penyuluhan Sanitasi, Pengabdian Masyarakat, Tri Dharma Perguruan
Tinggi
ABSTRACT
The existence of Tri Dharma Perguruan Tinggi includes education, research, and community service which
is the main component for carrying out environmental improvements, one of which is the prohibition of
disposing of human waste (feces/feces), as well as waste into environmental channels that can cause
Waterborne Disease outbreaks. The purpose of this journal article is to identify and evaluate the role of good
sanitation culture promotion as an effort to prevent Waterborne Disease in community service where the
results can be developed into a research and can be published. The method of this journal article is to use a
qualitative approach with empirical analytic studies. The result of this journal article is that Waterborne
disease is a disease that is spread through dirty water or water that has been contaminated by a number of
bacteria and sources of disease (pathogens). Thus, the health education carried out by students is in
accordance with the main objective of the United Nations Sustanable Development (2019) where the
prevention of Waterborne Disease is the introduction of healthy sanitation or watering system based on the
Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.3 of 2014 concerning Total Sanitation
Community Based, related to clean water and also waste disposal. Careless disposal of feces in sanitation
such as rivers can certainly increase the chance of Waterborne Disease. The conclusion of this journal article
is that conceptual theory in responding to the phenomenon of improved sanitation to prevent waterborne
disease in the environment of environmental health can also be used to improve community relations with the
academic community.
Keywords: Waterborne Disease, Sanitation Counseling, Community Service, Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.

PENDAHULUAN
Menurut literatur oleh Bukman (2019), diketahui bahwa pada jenjang pendidikan
tingkat perguruan tinggi, terdapat Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan,
penelitian, serta pengabdian masyarakat dimana ketiga asas tersebut juga telah selaras
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dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban
memiliki penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat (Bukman,
2019).
Pendidikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan konsep kesadaran bahwa
pendidikan bukan hanya terkait suatu transfer ilmu, melainkan juga nadi pembangunan
sesuatu bangsa dan negara. Tanpa sistem pendidikan yang terancang dan berkembang
sejajar dengan keperluan dan perkembangan zaman, maka dapat dikatakan jika bangsa atau
negara tersebut telah gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
Peranan sistem pendidikan di abad sangat penting dalam pembangunan sebuah negara.
Pendidikan yang berkualitas merupakan wahana usaha membangunkan generasi baru.
Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha yang strategik yang dapat
meningkatkan kualitas guna menghadapi ancaman budaya masyarakat yang dapat merusak
lingkungan, salah satunya yakni kualitas sanitasi.
Hasil khusus dari pendidikan yaitu adanya penelitian, dimana penelitian terkait sanitasi
tentunya dapat berdampak pada aspek kesehatan dimana penelitian tersebut memiliki
peluang untuk layak dipublikasikan dan menunjang pengumpulan riset serta kepenulisan
publikasi ilmiah yang dapat menjajari negara-negara lain dalam pengembangan keilmuan
dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Sehingga, kesadaran dalam penerapan ilmu yang berkaitan dengan perbaikan budaya
terkini dapat dinyatakan berpotensi besar dalam kedudukan pencapaian Indonesia nanti.
Dimana kesadaran akan pengamalan ilmu ini dapat memberikan ruang besar bagi seluruh
Universitas di Indonesia untuk mewadahi para peneliti agar mau mempublikasikan jurnal
penelitian yang dimiliki. Hasil akhir dari publikasi ilmiah tersebut yaitu tentunya
penyampaian ilmu yang dapat dijadikan sebagai modal utama dalam mengembangkan
pengabdian masyarakat, dimana para civitas akademik bukan hanya berkutat pada
pendidikan, melainkan juga pada perbaikan fenomena permasalahan yang sedang terjadi di
masyarakat, khususnya terkait wabah Waterborne Disease yang diakibatkan oleh buruknya
sistem sanitasi.
Menurut United Nations Suistanable Development (2019), Water and Sanitation
Suistanable, menyebutkan bahwa kelangkaan air bersih telah didominasi oleh beberapa
negara berkembang (UNSD, 2019). Penggunaan air kotor atau bekas dari daur ulang limbah
rumah tangga yang tidak sesuai dengan syarat sanitasi yang baik sebagai air konsumsi,
dapat menjadi salah satu faktor kejadian wabah di sebuah negara. Sanitasi merupakan
sistem perairan yang mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan.
Di Indonesia, masalah akan sanitasi serta kebersihan lingkungan didominasi oleh
beberapa masyarakat yang masih sering membuang sampah, limbah, serta Buang Air Besar
(BAB) di Sungai. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun
2015-2019 telah menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagai
program nasional yang ikut berperan dalam kesehatan lingkungan terkait permasalahan
pembangunan Jamban atau Water Closet (WC) yang memenuhi syarat sehat (RPJM, 2015).
Salah satu program yang telah dibuat yakni Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi
(SToPs), yang mengatur sanitas total dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan
pencegahan wabah penyakit dengan larangan mengkonsumsi air dari sungai secara
langsung. Program StoPs menggunakan pendekatan tradisional pada lapisan masyarakat
yang berpedoman pada pengetahuan dasar, pekerjaan, kondisi wilayah, serta kebutuhan
pemenuhan kesehatan lingkungan masyarakat.
Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atas keadaan lingkungan yang memadai,
sehingga berpengaruh positif pada terwujudnya status kesehatan yang optimal. Menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
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Lingkungan, ruang lingkup kesehatan lingkungan antara lain mencakup kondisi
pemukiman atau perumahan, kondisi akses pembuangan kotoran manusia (tinja),
penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor (air limbah). Menurut
Notoadmodjo (2012), kotoran manusia mengandung berbagai jenis patogen
mikroorganisme yang dapat menjadi sumbu penyebaran berbagai jenis penyakit
(Notoadmodjo, 2012).
Dampak bagi kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh tinja manusia di lingkungan
sungai dan mengkonsumsi air sungai secara bersamaan, maka dapat memicu fenomena
Waterborne Disease, yakni penyakit yang penyebaran dan penularannya melalui air.
Penyebaran ini dapat diperoleh dari faktor konsumsi atau pemanfaatan air dalam memenuhi
aktivitas sehari-hari. Contoh dari penyakit Waterborne Disease yang kerap dijumpai pada
masyarakat Indonesia yakni diare, disentri serta kolera.
Berdasarkan ulasan tersebut, maka selaku Mahasiswa Mahasiswa Kedokteran
Universitas Tarumanagara, sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini pada Artikel
Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SENAPENMAS)
yang berjudul : ‘’ Penelitian Serta Penyuluhan Budaya Sanitasi Yang Baik Sebagai
Pencegahan Waterborne Disease Dalam Upaya Pengabdian Masyarakat ‘’.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Penelitian yang berjudul ‘’ Penelitian Serta Penyuluhan Budaya Sanitasi Yang Baik
Sebagai Pencegahan Waterborne Disease Dalam Upaya Pengabdian Masyarakat ‘’ ini
menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang merupakan salah satu dari jenis
penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.
Pada artikel penelitian ini menggunakan analitik empiris untuk menelaah dampak
maupun implikasi penyuluhan terkait pencegahan Waterborne Disease lewat penyuluhan
sanitasi yang dapat menunjang proses pengabdian masyarakat para ranah Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan. Setelah dilakukannya penelitian fungsionalis (deduktif) melibatkan
pengujian teori, maka langkah ketiga adalah mengidentifikasi satu atau lebih dari manfaat
pendidikan kesehatan atau penyuluhan agar dapat membantu menjawab pertanyaan
penelitian yang diinginkan. Tinjauan literatur yang digunakan yakni publikasi jurnal
sebagai penelitian terdahulu yang dapat mengungkap berbagai konsep pengabdian
masyarakat pada ranah kesehatan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peranan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Secara empirik pendidikan di Indonesia mengalami degradasi pemaknaan nilai-nilai
pendidikan dari segi terapan. Secara garis besar Judith Champan dan David Aspin
menguraikan tentang peran Perguruan Tinggi dalam mewujudkan tindakan belajar yang
dapat diimplementasikan dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat pada tatanan sosial
(Judith, 2000). Sehingga, pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi merupakan
keutamaan sebuah negara untuk memperbaiki SDM yang mampu menjadi penyeimbang
dalam kemasyarakatan.
Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian masyarakat dapat menciptakan
kehidupan yang baik akan muncul ketika ada kondisi yang selaras dengan lingkungan tetapi
banyak orang tidak menyadari pentingnya keselarasan dengan alam dan lingkungan.
Perilaku yang muncul di masyarakat adalah mengubur atau membakar sampah. Kondisinya
jauh dari harmonis dengan alam. Dengan demikian, penelitian akan hal ini sangat
diperlukan untuk keberlanjutan lingkungan. Sehingga, dengan beberapa jurnal dan
publikasi ilmiah, maka pengembangan model budaya pengelolaan limbah seperti tinja
manusia, dan juga berbagai limbah rumah tangga yang lain, semata-mata didasarkan pada
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penciptaan tempat pembuangan akhir. Sedangkan subyek dari pengabdian masyarakat ini
yaitu terkait pemenuhan pemahaman melalui pendidikan masyarakat bersama antara
civitas akademik dan masyarakat agar lebih berkesinambungan.
Sehingga keberlanjutan program pengabdian masyarakat yang terjadi dengan tanggung
jawab seluruh civitas akademik pada pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
difungsikan untuk masyarakat dapat mengelola program pembangunan secara mandiri,
dengan atau tanpa intervensi dari pihak luar. Pendekatan pengabdian masyarakat ini juga
dikenal sebagai Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan manifestasi dari
proses pembelajaran sosial (Friedberg & Hilderbrand, 2017).
Pengabdian masyarakat sendiri memiliki bentuk yang sangat beragam, mulai dari skala
terkecil hingga terbesar. Saya memberikan contoh seperti, fenomena Waterborne Disease
di masyarakat, dimana pendidikan dan penelitian pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat
membantu dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, serta melakukan intervensi
atau stimulus dari pihak luar tidak tabu selama itu dilakukan sebagai bagian dari proses
pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, dan mendorong tumbuhnya potensi
di masyarakat untuk memperbaiki pola pembuangan limbah ke lingkungan hidup.
Intervensi yang diberikan harus dengan proporsi kebutuhan masyarakat agar tidak
menimbulkan ketergantungan. Dimana akademik harus memperhatikan masalah klasik
limbah tersebut terhadap kualitas sanitasi yang terus menjadi penyebab beberapa masalah
seperti lingkungan kotor dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang buruk
seperti wabah-wabah pada Waterborne Disease.

b. Konsep Waterborne Disease
Waterborne disease adalah transmisi wabah yang terjadi akibat kualitas sanitasi dan
perairan yang buruk. Pembuangan feses yang sembarangan di sanitasi seperti sungai dan
sawah, dapat meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit
yang ditularkan melalui air adalah penyakit yang penyebarannya melalui air kotor atau air
yang telah terkontaminasi oleh sejumlah bakteri dan sumber penyakit (patogen) (Nwabor,
2016).
Dampak bagi kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh tinja manusia di lingkungan
sungai dan mengkonsumsi air sungai secara bersamaan, maka dapat memicu fenomena
Waterborne Disease, yakni penyakit yang penyebaran dan penularannya melalui air.
Penyebaran ini dapat diperoleh dari faktor konsumsi atau pemanfaatan air dalam memenuhi
aktivitas sehari-hari. Contoh dari penyakit Waterborne Disease yang kerap dijumpai pada
masyarakat Indonesia yakni diare, disentri serta kolera.
Waterborne disease dapat memberikan dampak buruk terhadap ekonomi, baik lokal
maupun global. Orang yang terinfeksi Waterborne Disease membutuhkan perawatan yang
memicu beban keuangan keluarga. Biaya yang harus dikeluarkan biasanya disebabkan
karena biaya untuk perawatan medis dan obat, biaya transport. Pemerintah dapat
kehilangan sumber daya manusia yang sehat dan pintar dan dengan penyebaran
Waterborne Disease ini, dapat memicu timbulnya kerugian negara dari bidang
produktivitas manusia dan anggaran kesehatan negara.
c. Konsep Pendidikan atau Penyuluhan Kesehatan
Menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Musanna (2017), pendidikan adalah proses
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, pendidikan yang
mengantarkan pengetahuan dalam menuntun anak didik dalam perkembangan kognitif
maupun bidang perkembangan yang lainnya. Sedangkan secara istilah pengertian
pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seorang atau kelompok
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dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta
kursus atau promosi (Musanna, 2017).
Pendidikan secara umum dapat diperoleh baik secara formal dan non formal.
Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah
direncanakan, terstruktur oleh suatu insititusi, departemen atau kementtrian suatu negara
seperti di sekolah pendidikan memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan
perencanaan penganjaran. Sedangkan pendidikan non formal adalah pengetahuan yang
diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau
dipelajari dari orang lain.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai usaha kesadaran dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual pengendalian diri, serta
keterampilan mempertahankan kualitas hidup yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup
atau untuk kemajuan lebih baik, melalui pengendalian wabah tertentu. Secara sederhana,
definisi gambaran umum pendidikan adalah proses pembelajaran pada konsep-konsep
kesehatan, bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih
kritis dalam berpikir.
Tujuan dari pendidikan kesehatan ditujukan untuk tercapainya perubahan perilaku
individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan
lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat
menurunkan angka kesakitan dan kematian. Hal ini dapat dicapai dengan promosi
kesehatan maupun penyuluhan.
Menurut WHO 2015, tujuan konseling tentang pendidikan kesehatan adalah untuk
mengubah perilaku individu dan / atau masyarakat di sektor kesehatan. WHO 1954 dalam
Notoatmodjo (2012) merinci tujuan pendidikan kesehatan, yaitu: menjadikan kesehatan
sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Membantu individu untuk dapat secara
mandiri atau dalam kelompok mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat.
Dorong pengembangan dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan yang ada dengan
semestinya.
Dalam dimensi tingkat pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dapat dilakukan
berdasarkan lima tingkat pencegahan dari Leavel dan Clark dalam Becker (2009), yaitu (1)
Promosi kesehatan, pada tingkat ini diperlukan pendidikan kesehatan misalnya dalam
kebersihan pribadi, peningkatan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala,
peningkatan gizi, dan kebiasaan hidup sehat, (2) Perlindungan khusus, pada tingkat ini
diperlukan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya
tentang pentingnya toilet sehat sebagai alat perlindungan terhadap penyakit, pada anakanak, dan orang dewasa, (3) Deteksi dini dan perawatan segera, pada tingkat ini pendidikan
kesehatan diperlukan karena tingkat pengetahuan yang rendah dan kesadaran masyarakat
akan kesehatan. dan penyakit yang terjadi di masyarakat, (4) Keterbatasan kecacatan, pada
level ini diperlukan pendidikan kesehatan karena orang sering tidak mau melanjutkan
pengobatan sampai selesai atau tidak ingin melakukan pemeriksaan dan pengobatan
menyeluruh terhadap penyakit tersebut. Pada tingkat ini kegiatan meliputi pengobatan
untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta fasilitas untuk
mengatasi kecacatan dan mencegah kematian, dan (5) Rehabilitasi, pada tingkat ini
pendidikan kesehatan diperlukan karena setelah pulih dari penyakit tertentu, suatu orang
mungkin menjadi cacat. Untuk pulih dari cacatnya, diperlukan pelatihan. Melakukan
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latihan yang baik dan benar sesuai dengan program yang ditentukan, itu membutuhkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan (Becker, 2009).

d. Penyuluhan Budaya Sanitasi Yang Baik Sebagai Pencegahan Waterborne Disease
Dalam Upaya Pengabdian Masyarakat
Pendidikan adalah tempat kegiatan transfer ilmu pengetahuan dan budaya yang dapat
mempengaruhi peradaban manusia. Melalui praktik pendidikan, peserta didik dapat
memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya pada setiap zaman kehidupan yang
akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan
yang ada di dalamnya. Oleh karena itu pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan
masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan
berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional
adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik yang
lebih baik. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat
pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial.
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap
dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa (Sinaulan, 2018).
Sedangkan menurut Notoatmodjo (2012), pendidikan kesehatan atau penyuluhan adalah
suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang ikut berperan
dalam masalah kesehatan. Hakikat pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat
menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana
menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan
orang lain, kemana seharusnya mencari pengobatan jika sakit (Notoatmodjo, 2012).
Kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan selalu berlangsung di dalam suatu
lingkungan. Dalam konteks pendidikan kesehatan, lingkungan yang sehat, bersih, dan
terhindar dari wabah, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri
manusia pada umumnya. Dalam dimensi tingkat pelayanan kesehatan, sebagai mahasiswa
kesehatan, harus mendominasi upaya pendidikan kesehatan di Indonesia. Pendidikan
kesehatan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan (Paulus, 2016).
Menurut Mailoa (2017), penyuluhan maupun pendidikan kesehatan adalah suatu upaya
atau kegiatan untuk menciptakan persepsi baru yang bisa beradaptasi menjadi sikap dan
perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan (Mailoa, 2017), implementasi dari
penyuluhan ini yakni dapat dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, maupu demo poster
atau instrumen yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk peduli pada kepentingan
kesehatan lingkungan (Mardhiah, 2015). Dampak dari penyuluhan maupun pendidikan
kesehatan ini ditujukan sebagai upaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui
bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, serta bagaimana menghindari atau
mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan.
Salah satu kegiatan dari pencegahan Waterborne Disease ini yakni dengan pengenalan
sistem sanitasi atau pengairan yang sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang
dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air
bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan
manusia secara sehat. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut
(a) syarat fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa, (b) syarat kimia, yakni kadar besi
maksimum yang diperbolehkan 1,0 mg/l, kesadahan maksimal 500 mg/l, (c) syarat
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mikrobiologis, yakni jumlah total koliform dalam 100 ml air yang diperiksa maksimal
adalah 50 untuk air yang berasal dari bukan perpipaan dan 10 untuk air yang berasal dari
perpipaan. Pengelolaan air limbah dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara
menyalurkan air limbah tersebut jauh dari tempat tinggal tanpa diolah sebelumnya.
Mahasiswa harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mengkonsumsi air secara
langsung dari sungai merupakan hal yang tidak dibenarkan, tindakan lain yang harus
diupayakan yakni larangan akan membuang sampah maupun tinja di sungai harus
digalangkan secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama dari United Nations
Suistanable Development (2019) yakni diharapkan ada tahun 2030 nanti, kualitas air dapat
meningkat dengan pengurangan polusi atau limbah air, serta masyarakat mampu
menghilangkan kebiasaan dan budaya pembuangan serta meminimalkan pelepasan bahan
kimia dan bahan berbahaya di aliran sungai secara langsung.
Pemerintah maupun lembaga kesehatan terkait, selama ini telah mengupayakan sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik, dengan pembangunan Puskesmas, maupun
Rumah Sakit, serta pendanaan subsidi BPJS. Namun sarana fisik tersebut tidak akan cukup
untuk menghindari kejadian luar biasa seperti wabah Waterborne Disease, sehingga akan
dirasa percuma apabila port entry atau pintu masuk dari suatu penyakit tidak ditangani
dengan baik.
Pemerintah diketahui belum secara penuh menyentuh sisi personal berkenaan dengan
kesadaran masyarakat pada fenomena sanitasi buruk yang berkembang di tatanan sosial.
Sehingga, peran aktif dari mahasiswa kesehatan, harus patut diapresiasi dan didukung
merujuk pada pengadaan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pencegahan Waterborne
Disease. Dukungan tersebut dapat berupa materi maupun non materi, sehingga berdaya
guna untuk memotivasi para mahasiswa agar lebih peka akan kesehatan komunitas, yang
merupakan cikal-bakal dari kesehatan manusia secara pribadi.
Kemudian, konsep lainnya yaitu, keberadaan penyuluhan ini dapat menjembatani
penatalaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan nasional
adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan melalui Tri Dharma
Perguruan Tinggi merupakan bagian penting dari upaya membangun karakter secara
menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Karena dengan adanya pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka keberhasilan
dari penyuluhan Waterborne Disease ini dapat dijadikan acuan penelitian dalam ranah
pendidikan untuk membangun karakter manusia diperlukan pendidikan yang akurat karena
pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan
nasional secara keseluruhan. Dewasa ini, pembangunan dan pembinaan karakter suatu
bangsa menjadi suatu istilah yang semakin sering diungkapkan namun diperlukan
pemahaman yang lebih baik, khususnya dalam menjadikan pembangunan fisik suatu
bangsa sebagai salah satu instrumen dalam pembinaan karakter manusia.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Keutamaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu menjadikan masyarakat di
Indonesia memiliki sisi pengetahuan yang berdasarkan ideologi dari pendidikan pada pola
perkembangan kesadaran akan perbaikan sosial yang harus ditangani bersama.
Sedangkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, kaum yang berpendidikan akan
memiliki kemampuan mencermati dan memaklumi keadaan serta keberadaan fenomena
sosial pada lingkungan yang dapat dikatakan masih minim. Budaya di Indonesia ialah
memfokuskan keberadaan manusia lainnya sebagai salah satu bagian dari lingkungannya,
sehingga Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan dan
menjembatani jarak antara masyarakat dan juga civitas akademik di Indonesia. Tri Dharma
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Perguruan Tinggi yaitu mengajarkan bagi civitas akademik untuk kembali ke masyarakat,
dimana hal tersebut memiliki aspek pengamalan yang matang terkait pemberian stimulus
yang sesuai dengan kebutuhan para civitas yakni motivasi, ilmu, dukungan dan dorongan,
serta evaluasi publikasi yang telah dibuat oleh seluruh dosen maupun mahasiswa akan
membantu para akademik untuk memperdalam mekanisme penelitian serta kesempurnaan
penelitian pada tahap perkembangannya. Berkaitan dengan fenomena perbaikan saluran
sanitasi yang datang dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 20152019, masih kurangnya pengetahuan masyarakat untuk turut berperan aktif menjadikan
sebagian dari mereka masih membuang feses sembarangan di area pemukiman, contohnya
yaitu sungai. Sedangkan sungai tersebut merujuk pada saluran sanitasi, yang pada akhirnya,
apabila dilakukan konsumsi secara langsung, dapat meningkatkan potensi adanya
Waterborne Disease yang dicontohkan oleh penyakit kolera, diare, serta disentri. Sehingga
gagasan dan pemikiran pada paper ini yaitu berkaitan dengan peran para mahasiswa
kesehatan untuk bergerak melakukan penyuluhan sedini mungkin kepada masyarakat
tentang kesehatan lingkungan dan pemeliharaan saluran sanitas yang baik dan sesuai
dengan regulasi hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peserta didik dapat bersifat luas,
seperti kaitannya masyarakat. Salah satu segmentasi pendidikan yaitu pendidikan
kesehatan, yang dapat ditempuh dengan cara penyuluhan kesehatan dengan bertujuan untuk
memberikan pengendalian diri serta pencegahan. Sedangkan menurut teori oleh Leavel dan
Clark, pencegahan memiliki dimensi meliputi promosi kesehatan, perlindungan, deteksi
dini, keterbatasan kecacatan, serta rehabilitasi. Dengan demikian, wawasan terkait sistem
sanitasi yang baik dapat mencegah adanya fenomena Waterborne Disease.
Rekomendasi dari Artikel Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (SENAPENMAS) ini yaitu, keberadaan dari para generasi tua yang memiliki
posisi sebagai peneliti pendahulu, contohnya yakni profesi dosen, memiliki peran kuat
dalam memahami kebutuhan dalam diri para mahasiswa selaku generasi muda, dalam
membantu menemukan cara agar jurnal atau naskah yang diterbitkan benar-benar
memenuhi kualifikasi serta lolos dalam persaingan penelitian Internasional. Sehingga hasil
akhir yaitu adanya implementasi dari publikasi ilmiah tersebut kepada masyarakat secara
menyeluruh. Dengan demikian, para pendidik serta seluruh civitas akademik diharapkan
dapat membantu keberlangsungan riset khususnya konsep perbaikan sanitasi dalam
mencegah wabah Waterborne Disease.
5. UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)
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ABSTRAK
Anemia hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan utama yang terjadi di seluruh dunia. Hasil kajian
Kementrian Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 25%.
Sebanyak 68,3% dari 41 remaja putri di SMA Negeri 41 Jakarta memiliki tanda gejala mengalami anemia.
Selain itu juga mereka belum pernah mendapatkan edukasi tentang dampak anemia. Tujuan dari pengabdian
masyarakat ini adalah memberikan edukasi bahaya dan pencegahan penyakit anemia menggunakan media
buku cerita bergambar. Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswi kelas X dan XI di SMA
Negri 14 Jakarta, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pengabdian
dilakukan secara online melalui grup whatsapps karena anak sekolah sedang SFH (School From Home)
karena kondisi pandemic Covid-19. Total siswi yang bersedia mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat
secara penuh berjumlah 59 siswi. Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari 3 tahapan, yaitu pretest,
edukasi media buku cerita bergambar dan posttest. Jumlah dan jenis pertanyaan saat pretest dan posttest
adalah sama. Pertanyaan yang diberikan berjumlah 15 pertanyaan. Pertanyaan yang benar akan diberikan
nilai 1 dan yang salah diberikan nilai 0. Tingkat pengetahuan responden dapat dikategorikan menjadi kurang
(<60%), sedang (60-80%), dan baik (80%<).. Sebagian besar responden berada pada usia 16 tahun (58%).
Berdasarkan sebaran kelas, 29 responden berada pada kelas X dan 30 responden berada pada kelas XI. Hasil
menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan anemia pada responden. Hasil uji paired t-test pada
data pre test dan post test menunjukkan hasil selisih yang berbeda nyata secara signifikan. Selisih antara pre
test dan post test sebesar 21,56 poin. Dapat disimpulkan pemberian edukasi menggunakan media bergambar
dapat membantu meningkatkan pengetahuan responden.
Kata Kunci: Anemia, buku cerita bergambar, edukasi, remaja putri
ABSTRACT
Anemia is still a major health problem worldwide. The results of a study by the Ministry of Health in 2016
showed the prevalence of anemia in adolescent girl was 25%. As many as 68.3% of 41 adolescent girls at
SMA Negeri 41 Jakarta have signs of anemia. In addition, they have never received education about the
effects of anemia. The purpose of this community service is to provide education on the dangers and
prevention of anemia using picture book media. The target of this community service activity are class X and
XI students at SMA Negeri 14 Jakarta, Kramat Jati District, East Jakarta City, DKI Jakarta Province.
Community service activities are carried out online through the WhatsApp group because school children
are currently SFH (School From Home) due to the Covid-19 pandemic conditions. The total number of
students who are willing to take part in community service activities in full is 59 students. Community service
activities consist of 3 stages, which are pretest, picture book media education and posttest. The number and
types of questions at the pretest and posttest were the same. The question given are 15 questions. The correct
question will be given a value of 1 and the wrong one will be given a score of 0. The level of knowledge of
respondents can be categorized as low (<60%), moderate (60-80%), and good (80% <). 16 years (58%).
Based on the distribution of classes, 29 respondents are in class X and 30 respondents are in class XI. The
results showed that there was an increase in the knowledge of anemia among respondents. The results of the
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paired t-test on the pre-test and post-test data showed that the difference was significantly different. The
difference between the pre test and post test is 21.56 points. So it can be concluded that the provision of
education using pictorial media can help increase respondents' knowledge
Keywords: Adolescent girl, anemia, education, picture book

1.

PENDAHULUAN
Masalah gizi yang sekarang masih menjadi perhatian yaitu anemia. Anemia adalah
kondisi ketika seseorang memiliki kadar hemoglobin di bawah standar. Anemia hingga saat
ini masih menjadi masalah kesehatan utama yang terjadi di seluruh dunia. Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyebutkan bahwa prevalensi anemia di
dunia berada pada rentang 40-88% (WHO, 2015). Presentase kejadian anemia di negara
berkembang (30-48%) jauh lebih besar dibandingkan dengan negara maju (4,3-20%)
(WHO, 2015). Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian
anemia pada ibu hamil meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2013
prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 37,1% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi
sebesar 48,9% (Balitbangkes, 2018). Penyebab tingginya Ibu hamil yang mengalami
anemia diduga karena sebelum hamil wanita tersebut sudah mengalami anemia. Hasil
kajian Kementrian Kesehatan (2016) menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri
sebesar 25% dan wanita usia subur sebesar 17%.
Kejadian anemia pada remaja putri selain berdampak pada kehamilannya nanti, juga
berdampak pada kesehatan mereka saat sebelum hamil seperti menurunnya produktifitas
saat kerja, menurunnya konsentrasi belajar, menurunnya perkembangan motorik dan
mental, menurunnya tingkat kebugaran tubuh, merusak kinerja kognitif dan skolastik
(Endang, 2011 ; Andriani & Wirjatmaji, 2016). Remaja putri banyak yang mengalami
anemia karena pola konsumsi yang rendah sumber zat besi, vitamin B9, Vitamin B12 dan
vitamin C, sedang melakukan diet rendah kalori atau vegan, pendarahan (menstruasi,
mengalami penyakit infeksi atau penyakit kronis) (Eicher-Miller, 2009; Permaesih, 2005;
Brown, 2011). Remaja putri cenderung membatasi makan dengan melakukan berbagai diet
dan melewatkan jam makan sehingga kekurangan zat besi (Dieny FF, 2014). Zat besi
diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam tubuh. Zat besi dapat diserap dalam
tubuh secara optimal dengan dibantu oleh vitamin C (Almatsier, 2009).
Sebagai upaya mengurangi kejadian anemia pada remaja putri di Indonesia,
pemerintah di bawah Kementrian Kesehatan mengeluarkan program pemberian tablet
tambah darah (TTD). Sasaran dari TTD ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu
hamil. TTD dibagikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, Kantor Unit Agama, dan
Lembaga Pendidikan seperti sekolah. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa
remaja putri yang sudah mendapatkan TTD sebanyak 76,2%. Remaja putri sebanyak 80,9%
dari angka angka sebelumnya mendapat TTD di sekolah. Remaja putri yang mendapatkan
TTD di sekolah, hanya 1,4% yang mengonsumsi diatas 52 butir. Sedangkan remaja putri
lainnya yang sebesar 98,6% hanya mengonsumsi TTD kurang dari 52 butir (Balitbangkes,
2018). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan TTD di Indonesia khususnya pada remaja putri
di sekolah masih sangat rendah.
Berdasarkan hasil study literatur yang dilakukan oleh Amir dan Djokosujono
(2019) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi remaja putri mengonsumsi TTD
adalah dukungan guru di sekolah, sikap yang buruk, budaya sekitar remaja tersebut,
dukungan keluarga; ancaman yang dirasakan remaja putri, manfaat yang dirasakan remaja
putri, hambatan yang dirasakan remaja putri dan self efficacy. Diperlukan upaya untuk
meyakinkan remaja putri tersebut tentang manfaat pemberian TTD, bahaya dan pencegahan
anemia. Harapannya angka kejadian anemia di Indoneisa menjadi berkurang. Salah satu
metode yang dapat diberikan untuk meyakinkan remaja putri adalah dengan pemberian
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edukasi yang menarik. Penggunaan media yang menarik merupakan upaya agar materi
edukasi lebih mudah diterima sasaran (Kusumarani et al, 2018). Pada kegiatan pengabdian
masyarakat ini media yang akan digunakan adalah media cerita buku bergambar (komik).
Komik bertujuan untuk menghibur pembaca melalui cerita bergambar di dalamnya,
sehingga diharapkan edukasi melalui komik dapat menarik minat para pembaca (Wulandari
et al, 2016).
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah di SMA Negeri 14 Jakarta.
Hasil survei yang telah dilakukan pada 41 remaja putri di SMA Negeri 14 Jakarta
menujukkan bahwa 68,3% remaja putri memiliki tanda gejala anemia seperti lemas, letih,
pusing, dan sulit berkonsentrasi saat di sekolah. Berdasarkan wawancara secara mendalam
(in dept interview) pada remaja putri di sekolah tersebut, didapatkan bahwa mereka belum
pernah mendapatkan sosialisasi terkait bahaya dan pencegahan anemia. Berdasarkan latar
belakang tersebut dilakukan pengabdian masyarakat berupa Edukasi Bahaya Dan
Pencegahan Penyakit Anemia Menggunakan Media Buku Cerita Bergambar di SMA
Negeri 14 Jakarta.
2. METODE PELAKSANAAN
Waktu dan Tempat Pengabdian Masyarakat
Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan mulai tanggal 27 Mei sampai 21 Juni 2020.
Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah SMA Negeri 14 Jakarta,
Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pengabdian
dilakukan secara online melalui grup whatsapps karena anak sekolah sedang SFH (School
From Home) karena kondisi pandemic Covid-19.
Sasaran Responden
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswi kelas X dan XI. Kelas XII
tidak diikutsertakan karena sedang persiapan untuk menghadapi ujian nasional dan ujian
masuk perguruan tinggi. Total siswi kelas X dan XI di SMA Negeri 14 Jakarta berjumlah
275 siswi. Siswi-siswi yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah siswi
yang bersedia mengikuti secara sukarela. Total siswi yang bersedia mengikuti kegiatan
pengabdian masyarakat berjumlah 63 siswi. Pada saat proses pelaksanaan, terdapat 4 siswi
yang tidak mengikuti kegiatan secara penuh, jadi total siswi yang mengikuti kegiatan secara
penuh berjumlah 59 siswi. Selanjutnya siswi-siswi tersebut diundang masuk ke dalam grup
whatsapps untuk memudahkan komunikasi. Siswi yang ikut serta pada kegiatan ini
selanjutnya disebut sebagai responden.
Tahapan Kegiatan
Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari 3 tahapan, yaitu pretest, edukasi media
buku cerita bergambar dan posttest. Tahap pertama kegiatan yaitu pretest, yaitu responden
diberikan kuesionare pertanyaan di dalam google form. Responden diberi waktu untuk
mengisi kuesionare tersebut, agar responden tidak bisa bekerjasama atau mencari jawaban.
Tujuan dari kegiatan pretest adalah untuk mengetahui pengetahuan awal para responden
sebelum diberikan edukasi. Setelah itu responden dibagikan buku cerita bergambar.
Responden diminta untuk membaca dan memahami buku tersebut selama 4 hari. Selama 4
hari tersebut, juga dibuka sesi tanya jawab di grup whatsapps apabila terdapat responden
yang belum memahami maksud cerita dalam buku tersebut. Pada hari kelima dilakukan
kegiatan posttest untuk mengetahui tingkat pemahaman responden setelah diberikan
edukasi buku cerita bergambar. Pada saat menjawab pertanyaan, responden juga diberikan
lama waktu yang sama seperti saat pretest.
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Jumlah dan jenis pertanyaan saat pretest dan posttest adalah sama. Pertanyaan yang
diberikan berjumlah 15 pertanyaan. Dimana setiap pertanyaan mewakili topik tentang
pengertian anemia, perbedaan anemia dan tekanan darah rendah, tanda dan gejala anemia,
kelompok risiko anemia, dampak anemia bagi remaja, makanan sumber zat besi dari
hewani, makanan sumber zat besi dari nabati, kebiasaan yang dapat menghambat
penyerapan zat besi, zat gizi yang membantu penyerapan zat besi, ajuran waktu konsumsi
tablet tambah darah (TTD), faktor yang menyebabkan hilangnya zat besi yang berlebihan
pada remaja putri, contoh pemilihan menu makan yang baik untuk penyerapan zat besi,
pencegahan anemia, pengetahuan tentang TTD, dan anjuran frekuensi minum TTD.
Pertanyaan yang benar akan diberikan nilai 1 dan yang salah diberikan nilai 0. Total
maksimal nilai yang didapatkan adalah 15 dan minimal nilai adalah 0. Total nilai yang
didapatkan responden akan dibagi dengan nilai maksimum (15) untuk didapatkan nilai
presentase. Tingkat Pengetahuan responden dapat dikategorikan menjadi kurang (<60%),
sedang (60-80%), dan baik (80%<) (Khomsan, 2013).
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir berjumlah 59 siswi.
Usia responden berada pada rentang 15 sampai 17 tahun. Sebagian besar responden berada
pada usia 16 tahun (55,9%). Berdasarkan sebaran kelas, 29 responden berada pada kelas X
dan 30 responden berada pada kelas XI. Selanjutnya seluruh responden dikumpulkan dalam
grup whatsapps untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Link google form untuk
pretest dan postest dibagikan melalui grup. Begitu juga untuk media buku bergambar.
Hasil pretest dan postest dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Pada tabel di
bawah dapat dilihat bahwa pada pre test secara keseluruhan responden dapat menjawab
lima dari 15 pertanyaan dengan benar (>80% responden dapat menjawab dengan benar).
Akan tetapi, dari 15 pertanyaan yang diberikan terdapat lima pertanyaan yang tidak dapat
dijawab dengan benar oleh responden (<60% responden dapat menjawab dengan benar).
Pertanyaan tersebut meliputi perbedaan anemia dan tekanan darah rendah, kebiasaan yang
dapat menghambat penyerapan zat besi, zat gizi yang membantu penyerapan zat besi,
contoh pemilihan menu makan yang baik untuk penyerapan zat besi, dan anjuran frekuensi
konsumsi TTD. Pada tabel di bawah diketahui bahwa responden yang dapat menjawab
dengan benar pertanyaan terkait kebiasaan yang dapat menghambat penyerapan zat besi
hanya sebesar 20% responden. Hal ini diduga karena responden belum pernah
mendapatkan penyuluhan atau informasi terkait pencegahan anemia di sekolah.
Tabel 1. Sebaran Data Pre Test dan Post Test
Komik (n = 59)
No
Pengetahuan Anemia
Pre
Post
N %
n %
1. Pengertian anemia
51 86,4 58 98,3
2. Perbedaan anemia dan tekanan darah rendah
38 64,4 54 91,5
3. Tanda dan gejala anemia
49 83,1 55 93,2
4. Kelompok risiko anemia
53 89,8 58 98,3
5. Dampak anemia bagi remaja
45 76,3 55 93,2
6. Makanan sumber zat besi dari hewani
56 94,9 59 100
7. Makanan sumber zat besi dari nabati
41 69,5 51 86,4
8. Kebiasaan yang dapat menghambat penyerapan zat 11 18,6 36 61
besi
9. Zat gizi yang membantu penyerapan zat besi
30 50,8 52 88,1
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10. Anjuran waktu konsumsi TTD
11. Faktor yang menyebabkan hilangnya zat besi yang
berlebihan pada remaja putri
12. Contoh pemilihan menu makan yang baik untuk
penyerapan zat besi
13. Pencegahan anemia
14. Pengetahuan tentang TTD
15. Anjuran frekuensi konsumsi TTD

35 59,3 50 84,7
55 93,2 58 98,3
28 47,5 49 83,1
46 78 55 93,2
46 78 59 100
25 42,4 51 86,4

Data post test pada Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan anemia
pada responden. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah responden yang dapat
menjawab dengan benar pada pertanyaan terkait kebiasaan yang dapat menghambat
penyerapan zat besi yang semula hanya 18,6% menjadi 61%. Selanjutnya, terdapat
peningkatan jumlah responden yang dapat menjawab dengan benar pada pertanyaan contoh
pemilihan menu makan yang baik untuk penyerapan zat besi yang semula sebesar 47,5%
menjadi 83,1%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa intervensi edukasi gizi
melalui buku cerita bergambar yang diberikan pada responden dapat dipahami dengan baik.
Hal ini diperkuat dengan hasil Putri et al. (2020) yang menyebutkan bahwa terdapat
pengaruh intervensi pendidikan kesehatan dengan mixed media education intervention
program terhadap pengetahuan remaja putri tentang anemia.
Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini juga diamati perbedaan rata rata sebelum
dan sesudah diberikan edukasi buku cerita bergambar. Hasil analisis statistik dapat dilihat
pada Tabel 2 di bawah ini,
Tabel 2. Perbedaan rata rata pengetahuan responden sebelum dan sesudah edukasi
Pengetahuan
Mean ± SD
Anemia
Pre test
68,81 ± 21,65
Post test
90,38 ± 9,94
Perubahan
+21,56 ±
13,22
P- Value
0,0000*
Keterangan : *siginifikan (p<0,05)
Hasil uji paired t-test pada data pre test dan post test menunjukkan hasil selisih
yang berbeda nyata secara signifikan. Selisih antara pre test dan post test sebesar 21,56
poin. Rata-rata pengetahuan responden dari sedang meningkat menjadi baik. Menurut
Imanuna et al. (2020) penyuluhan dengan menggunakan media booklet memiliki hasil yang
lebih tinggi pada pengetahuan siswi. Kelebihan booklet adalah memberikan informasi dan
penjelasan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi
dengan pembahasan lebih lengkap, lebih terperinci, jelas dan edukatif serta penyusunan
materi booklet dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian remaja putri. Selain itu,
booklet memungkinkan seseorang secara berulang mempelajarinya sehingga seseorang
akan lebih mudah mengingatnya. Seseorang juga dapat mempelajari booklet sesuai
kemampuan dan dalam keadaan santai sehingga infomasi yang diterima dapat diterima
lebih mudah. Dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi menggunakan media
bergambar dapat membantu meningkatkan pengetahuan responden.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang dilakukan dalam pengabdian
masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa intervensi edukasi gizi melalui buku cerita
bergambar yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu meningkatkan
pengetahuan. Hal ini ditunjukkan dari selisih antara pre test dan post test sebesar 21,56
poin. Edukasi gizi mengenai anemia melalui media buku cerita bergambar ini sebagai
program pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri sebaiknya dilakukan
secara konsisten dan dilaksanakan di sekolah-sekolah lain agar keberhasilan program
pencegahan anemia dapat ditingkatkan. SMA Negeri 14 Jakarta diharapkan dapat
melanjutkan program edukasi yang telah dirintis ini dan sekolah-sekolah lain dapat
mengadaptasi program edukasi ini untuk keberhasilan penanggulangan dan pencegahan
anemia pada remaja putri di masa mendatang.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan bantuan
dana melalui program “Program Kemitraan Masyarakat” sehingga kegiatan ini dapat
terlaksanakan dengan baik.
REFERENSI
Almatsier, S. 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Amir, N., & Djokosujono, K. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri di Indonesia: Literatur Review.
Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, 15(2), 119-129.
Andriani, M. & Wirjatmaji, B. (2016). Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan. Prenada
Media Group, Jakarta
[Balitbangkes] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. (2013).
Riset Kesehatan Dasar 2013. Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI, Jakarta
[Balitbangkes] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. (2018).
Riset Kesehatan Dasar 2018. Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI, Jakarta
Brown, JE. (2011). Nutrition through the life cycle. 4 ed. Wadsworth Cengage Learning,
United States
Dieny, FF. (2014). Permasalahan gizi pada remaja putri. Graha Ilmu, Yogyakarta
Eicher-Miller, H. A., Mason, A. C., Weaver, C. M., McCabe, G. P., & Boushey, C. J.
(2009). Food insecurity is associated with iron deficiency anemia in US adolescents.
The American journal of clinical nutrition, 90(5), 1358-1371.
Endang, DL. (2011). Asupan Zat Gizi pada Anak. UPT Penerbitan dan Percetakan UNS,
Surakarta
Kementerian Kesehatan RI. (2016). Surat Edaran tentang Pemberian Tablet Tambah Darah
pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur. Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI,
Jakarta
Khomsan, A. Faisal, A. Neti, H. Nani, S. Oktarina. 2013. Tumbuh Kembang dan Pola
Asuh Anak. IPB Press, Bogor
Kusumarani, A., Noviardhi, A., & Susiloretni, K. A. (2018). Pengaruh Media Komik
Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Sayur dan Buah Di Sd Aisyiyah dan Sdn
Kalicilik 2 Demak. Jurnal Riset Gizi, 6(2), 124-128.
Imanuna, H., Aroni, H., & Fajar, I. (2020). Penyuluhan Anemia Gizi Besi Menggunakan
Media Booklet untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Siswi SMAN 7
Malang. Jurnal Nutriture, 1(1), 1-8.
Permaesih, D., & Herman, S. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada
remaja. Indonesian Bulletin of Health Research, 33(4), 20280.
805

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Putri, A. S., Neherta, M., & Fajria, L. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan
Mixed Media Education Intervention Program Terhadap Pengetahuan Remaja Putri
Tentang Anemia Di Sman 1 Talamau Pasaman Barat Tahun 2020. Wawasan
Kesehatan: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 6(3), Pp. 69~79.
Wulandari, M., & Prameswari, G. N. (2017). Media Komik terhadap Peningkatan
Pengetahuan dan Sikap Gizi pada Anak yang Gemuk dan Obesitas. JHE (Journal of
Health Education), 2(1), 73-79.
[WHO] World Health Organization. (2015). The Global Prevalance of Anemia in 2011.
WHO, Geneva

806

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID A-KEDOKTERAN-19

PEMBERDAYAAN PENGETAHUAN KREATIFITAS KADER
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ABSTRAK

Program Pemberdayaan Masyarakat sangat penting dalam menyikapi percepatan persaigan yang sangat ketat
ini, Apalagi pada masa pandemi Covid 19 dan era Society 5.0 .Permasalahan Kemiskinan dan kurangnya
Pengetahuan Ketrampilan dimasyarakat Sangiangtanjung. Dan menginginkan adanya perubahan menuju
masyarakat yang mempunyai potensi di desanya. Disinilah Tujuan dari Pengabdian Memberikan
Pengetahuan Kreatifitas Ibu Kader Posyandu terhadap pengolahan Kulit manggis menjadi camilan PIKULIS.
Populasi adalah seluruh masyarakat Ibu Rumah Tangga Desa Sangiangtanjung, Kalanganyar, Banten.
Sampel yang diwakili oleh Ibu Kader Posyandu yang tersebar di 8 RW. Metode menggunakan desain
eksperimen dengan melihat perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dan
pelatihan. Data didapatkan dari hasil pengisian kuesioner ( Pre dan Post Test) oleh para kader , analisis data
dengan perangkat computer menggunakan uji T dependent. Hasil Pengabdian masyarakat diperoleh bahwa
Tingkat Kehadiran Ibu Kader dalam mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan baik yaitu 31 orang (99%),
dengan keaktifan ibu yang hadir, menunjukkan warga desa Sangiangtanjung mengingankan Perubahan yang
lebih baik. Hasil perhitungan p-value sebesar 0.000, mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan segnifikan
sebelum dan sesudah kader mengenai Pengetahuan Kreatifitas dengan mengikuti penyuluhan dan
pelatihan.. Kesimpulannya Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah ibu Kader
posyandu mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan tentang Pengetahuan kreatifitas dengan merubah pola pikirnya
dengan Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah Kulit Manggis.Dan Tingkat pengetahuan Ibu Kader Posyandu
terhadap Kreatifitas meningkat dari hasil akhir diperoleh 31. Saran Mitra kerja Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta dengan Kader Posyandu Sangiangtanjung
Lebih kreatif dan Inovatif dalam
menghasilkan karya yang mempunyai nilai lebih dan bermanfaat meningkatkan pendapat.
Keyword: Kreativitas, Inovasi, Pikulis
ABSTRACT
The Community Empowerment Program is very important in responding to the acceleration of this very tight
friendship, especially during the Covid 19 pandemic and the era of Society 5.0. The problem of poverty and
lack of knowledge and skills in the Sangiangtanjung community. And want a change towards a community
that has potential in his village. This is where the aim of community service is to provide creative knowledge
for Posyandu cadres in processing mangosteen peel into PIKULIS snacks. The population is all of the
housewives in Sangiangtanjung Village, Kalanganyar, Banten. The sample was represented by Posyandu
cadres spread across 8 RWs. The method uses an experimental design by looking at changes in knowledge
before and after being given counseling and training. Data obtained from the results of filling out
questionnaires (Pre and Post Test) by the cadres, data analysis using a computer device using the T dependent
test. The results of community service showed that the presence level of female cadres in attending counseling
and training was good, namely 31 people (99%), with active mothers attending, indicating that the residents
of Sangiangtanjung village lighten the change for the better. The result of the calculation of the p-value is
0.000, assuming that there is a significant difference before and after the cadres regarding creativity
knowledge by attending counseling and training. with the utilization and processing of mangosteen peel
waste. And the level of knowledge of Posyandu cadres towards creativity has increased from the final results
obtained. .
Keyword: Creativity, Innovation, Pikulis
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PENDAHULUAN
Analisis situasi di Desa Sangingtanjung yaitu Kondisi Geografis Desa
Sangiangtanjung merupakan salah satu desa yang terletak disebelah selatan Ibu Kota
Kabupaten Lebak dengan jarak 07 Km dan dari kecamatan kurang lebih 7 km , luas wilayah
678 Ha , luas tanah persawahan / lahan basah 112 Ha dan didominasi tanah darat 566 Ha,
diperkirakan ketinggian dari permukaan laut 20 km MDPL, Desa Sangiangtanjung terbagi
dari 8 Rw dan 20 RT , Desa Sangiangtanjung dari pusat kota (Kabupaten) berjarak 7 Km
Dimana Pengabdi ingin mendarma baktikan ke daerah Sangiangtanjung, dimana pedesaan
ini terbagi menjadi 6 RW, ini tidak terlepas dari peran serta aktif dari pemuda bersinergi
dengan Kepala Desa . Desa Sangiantanjung berdasarkan data kependudukan Juli 2018
memiliki jumlah penduduk 5.468 jiwa atau 1.274 kepala keluarga yang terdiri dari : Laki –
Laki: 2.707 jiwa, Perempuan: 2.761 jiwa. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata
Pencaharian Desa Sangiangtanjung sebagian besar sebagai buruh lepas, yaitu sebagai buruh
tani, potensi sumber daya alam cukup, untuk itu perlu dikelola dengan baik. Potensi
tersebut antara lain di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Dan Tim Pengabdian
Masyarakat mengangkat permasalahan Kemiskinan dan kurangnya Pengetahuan tentang
kreatifitas di desa Sangiangtanjung, Diperlukan pemberdayaan pada lingkungan keluarga.
Tujuan dari Pengabdian Masyarakat memberikan solusi dalam Peningkatan Pengetahuan
Ibu Rumahtangga ( Kader Posyandu) Desa Sangiangtanjung dalam Kreatifitas
Pemanfaatan dan Pengolahan Kulit Manggis sebagai Makanan Camilan yang
menyehatkan. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab
yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan.
Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang
dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Pemberdayaan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu upaya pemberdayaan adalah
dengan cara membuat dan menjual produk dengan bahan baku yang berasal dari sumber
daya alam sekitar atau juga disebut dengan pemanfaatan kearifan lokal dalam mnghasilkan
produk. Masyarakat Desa Sangiangtanjung selama ini hanya memanfaatkan buahnya saja
sedangkan kulitnya belum ada yang bisa mengolahnya dan dianggap sebelah mata, kurang
mempunyai nilai lebih tinggi. Untuk mewujudkan dengan cara merubah pola pikir,menjadi
seorang yang berkreatif dan inovatif. Adi W Gunawan (2013) Pola Pikir adalah sekumpulan
kepercayaan (belief) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang,
yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Sedangkan Kreatifitas adalah
Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa
serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik (Santrock, 2007)
Tim Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Jakarta bekerjasama dengan Aparat
Desa Sangiangtanjung bersepakat untuk memberikan Penyuluhan Dan Pelatihan
Pengetahuan Kreatiatifitas Pengolahan kulit manggis sebagai makanan camilan yang
menyehatkan..
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di di Kecamatan Malimping , Sangiangtanjung,
Lebak, Banten. diselenggarakan pada bulan awal Maret dan September 2020. Populasi
yaitu Ibu Kader posyandu Desa Sangiangtanjung yang tersebar menjadi 8 RW Pengabdian
ini menggunakan desain eksperimen dengan melihat perubahan pengetahuan sebelum dan
sesudah diberikan penyuluhan dan pelatihan. Data didapatkan dari hasil pengisian
kuesioner ( Pre dan Post Test) oleh para kader dana analisis data dengan perangkat
computer menggunakan uji T dependent. Hasil data diperoleh untuk melihat seberapa jauh
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perubahan Pengetahuan Ibu Kader Posyandu Sangiangtanjung setelah diberikan
Penyuluhan dan Pelatihan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil Pengabdian Masyarakat yang rencananya akan turun lapangan dalam acara
Pengabdian Masyarakat kerjasama antara Sangiangtanjung, Lebak, Banten dengan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dari 8 Posyandu di setiap RW
wilayah kerja Sangiangtanjung, Lebak, Banten ditunda mengingat terjadi Kejadian Luar
Biasa yaitu Wabah Virus Corona Covid 19, yang melanda dunia, tak terkecuali Wabah
tersebut juga dirasakan di negara kita, yaitu Indonesia, Untuk itu Kami Tim Pengabdian
Masyarakat mereschedule rencana kami yang semula bulan Juli ,
Tabel 5.2.1 Nama Posyandu dan Alamatnya Ibu
Sangiangtanjung, Lebak, Banten.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Posyandu
Bunga Dahlia
Bunga Mawar
Bunga Ros
Bunga Anggrek
Bunga Teratai
Bunga
Matahari
Bunga Melati
Bunga Kertas

Kader Posyandu Wilayah Desa
Alamat
RW 01
RW 02
RW 03
RW 03
RW 04
RW 04
RW 05
RW 06

Akhirnya pada tanggal 10 dan 13 September 2020 kami mengadakan pertemuan
dengan kesepakatan bersama dengan intansi desa dan ibu kader Sangiangtanjung, Lebak ,
Banten,. Team Pengabdian Masyarakat telah mempertimbangkan kemungkinan yang tidak
diinginkan terjadi, sehingga Team bekerjasama dengan Ibu Bidan dan Pak Sekretaris Desa
Sangiangtanjung sebagai penyambung atau perantara jika terdapat kendala. Masing-masing
diwakili oleh 4 peserta Ibu Kader Posyandu di setiap RW.
Tabel 5.2.2 Distribusi Kehadiran Ibu
Kader Posyandu Wilayah Desa
Sangiangtanjung, Lebak, Banten. tahun 2020
Tingkat
Jumlah
Persentase
Kehadiran
Kurang
1
1
Baik
31
99
Total
32
100
Berdasarkan tabel 5.2.2 sebagian besar ibu kader Posyandu memiliki tingkat
kehadiran yang baik yaitu 31 orang (99%).
Dari pelaksanaan hari Pertama tanggal 10 September 2020 peserta Ibu Kader
posyandu yang hadir 31 peserta dari 32 undangan yang tersebar yaitu mewakili 8 Posyandu
di Desa Sangiangtanjung, Lebak, Banten. , sehingga dapat disimpukan bahwa
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Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Ibu Kader Posyandu berhasil karena Ibu Kader
posyandu merespon dan aktif terbukti dari 99% yang hadir
Tabel 5.2.3 Hasil Data Demografi Ibu Kader Posyandu Wilayah Desa
Sangiangtanjung, Lebak, Banten. tahun 2020
Jumlah
Usia
Dewasa_awal
35.5
Dewasa_akhir
38.7
Pralansia
19.4
Lansia
2
Status Pekerjaan
Bekerja
9.7
Tidak bekerja
90.3
Pendidikan
SD
23
SMP
5
SMA
3

Prosentase
11
12
6
6.5
3
28

74.2
16.1
9.7

Dari data diatas diperoleh bahwaTingkat Usia dewasa akhir lebih banyak di desa
Sangiangtanjung yaitu 12 orang atau 38.7%, Status Perkerjaan sebagian besar sebagai ibu
rumah tangga dan tidak bekerja sebanyak 28 orang atau 90.3%, Tingkat Pendidikan lebih
banyak di Sekolah Dasar (SD) sebnyak 23 orang atau 74,2%.
Tabel 5.2.4 Hasil Data Pernah Mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan Tentang
Pengetahuan Kreatifitas Ibu Kader Posyandu Wilayah Desa Sangiangtanjung,
Lebak, Banten. tahun 2020
Jumlah
Penyuluhan Pengetahuan Kreatifitas
Pernah
11
Tidak Pernah
64.5
Pelatihan Kreatifitas
Pernah
4

Prosentase
34.5

20

12.9
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Dari data diatas diperoleh bahwa Ibu Kader Posyandu di Desa Sangiangtanjung
sebagian besar belum pernah mengikuti Penyuluhan Pengetahuan Kreatifitas sebanyak
20 Orang atau 64.5%, sedangkan dalam Pelatihan Kreatifitas sebagian besar Ibu Kader
Posyandu belum pernah mengikuti sebanyak 27 orang atau 87.1%.Hasil ini berarti masih
belum banyak yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai Pengetahuan
kreatifitas para ibu kader posyandu Desa Sangiangtanjung, Lebak,Banten.
Tabel 5.2.5 Hasil Data Pre dan Pos Test Tentang Pengetahuan Kreatifitas Ibu
Kader Posyandu Wilayah Desa Sangiangtanjung, Lebak, Banten. tahun 2020
Dengan jenis kegiatan yaitu pemberian Pre dan Post Test dan dilanjutkan Penyuluhan serta
pelatihan Pengetahuan Kreativitas Ibu Kader dengan Pemanfaatan Lmbah Kulit Manggis
menjadi Produk Camilan , yaitu Pikulis. Dengan hasil uji T Dependent diperoleh
Median
Pre
Test
0.000
Post Test

p-Value
28.19
31.77

Mean
30
31

Hasil diatas merupakan hasil perhitungan p-value sebesar 0.000
Sehingga hasil ini
mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan segnifikan sebelum dan sesudah kader
mengenai pengetahuan Kreatifitas dengan mengikuti penyuluhan dan pelatihan.Nilai
median Pre Test 30, mengalami peningkatan Pengetahuan setelah diberikan penyuluhan
dan pelatihan terdapat hasil akhir median Post Test diperoleh 31, sehingga Tingkat
pengetahuan Ibu Kader Posyandu terhadap Kreatifitas meningkat.

Cara Pembuatan Produk Camilan berupa Pikulis (Keripik Tepung Kulit Manggis)
yang dibawakan oleh mahasiswa Fikes jurusan S-1 Gizi UPN Veteran Jakarta.
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Tingkat kehadiran ibu kader posyandu di wilayah kerja Desa Sangiangtanjung, Lebak,
Banten baik yaitu 31 orang (99%) yang mengikuti kegiatan Penyuluhan dan
Pelatihan tersebut. Ini berarti nilai kehadiran yang baik akan mempengaruhi Kader
Posyandu mengingnkan perubahan yang lebih baik.
2. Hasil perhitungan p-value sebesar 0.000, mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan
segnifikan sebelum dan sesudah kader mengenai pengetahuan kreatifitas dengan
mengikuti penyuluhan dan pelatihan.
3. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini membuktikan bahwa
penyuluhan dan pelatihan dengan metode video mampu meningkatkan pengetahuan
sebelum dan sesudah kader Posyandu Desa Sangiangtanjung, lebak, Banten diperoleh
Nilai median Pre Test 30, mengalami peningkatan Pengetahuan setelah diberikan
penyuluhan dan pelatihan terdapat hasil akhir median Post Test diperoleh 31, sehingga
Tingkat pengetahuan Ibu Kader Posyandu terhadap Kreatifitas meningkat.
SARAN
1. Bagi Institusi desa Sangiangtanjung, Lebak, Banten.
Team Pengabdian Masyarakat mengharapkan dapat terus menjalin hubungan
kerjasama
dengan kesepakatan – kesepakatan Program yang lebih baik demi
kemajuan bersama.
2.
Bagi Institusi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaTeam
Pengabdian Masyarakat mengharapkan Program Pengabdian Masyarakat ini dapat
bermanfaat dan dapat mengispirasi bagi para pembaca untuk membuat kerjasama
dengan suatu institusi.
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Meifiska, Fenny. 2013. “Kreativitas dan Inovasi dalam Berwirausaha”. Jakarta: Salemba
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(PT. Mizan Publika).
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Saillah.I. 2013. Buku Panduan Sistem Pusat Karir. Jakarta: Kemendikbud.Dikti. Direktorat
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ABSTRAK
Bencana alam merupakan suatu fenomena alam yang terjadi secara langsung maupun tidak
langsung mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini, bencana alam dapat
menyebabkan kerugian bagi manusia baik secara materi, non materi bahkan jiwa. Banjir
adalah aliran Air yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran.
Aliran yang dimaksud disini adalah aliran air yang sumbernya bisa dari mana saja. Dan air
itu keluar dari sungai atau saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi
kapasitasnya. Kondisi inilah yang disebut banjir. Sesuai dengan prediksi Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan terjadi pada bulan Januari
2020 khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Hujan lebat yang turun pada
1 Januari 2020 menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG merupakan rekor baru curah
hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di Jakarta dan sekitarnya sejak tahun 1866.
Perubahan iklim ini meningkatkan resiko dan peluang curah hujan ekstrem sehinga
menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya. Meskipun begitu pusat
pemerintahan, pusat perekonomian, pusat perindustrian di Jakarta tidak terganggu dan tetap
beroperasi. Banjir yang terjadi di Jakarta umumnya terjadi di wilayah permukiman dan
perkampungan warga. Kegiatan impelementasi bela negara ini merupakan sebagai bentuk
upaya dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana banjir
dengan mengupayakan yaitu kerja sacara masif dan progresif yang dilakukan oleh tim
PKM, dengan adanya kegiatan ini masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari
pemberian bantuan berupa barang dan logistic makan-makanan serta obat-obatan dan tim
pkm juga melakukan upaya edukasi dan promosi dalam menhadapai bencana alam
khususnya banjir bandang.
Kata Kunci : Implementasi, Bela Negara, Mitigasi, Edukasi/Promosi
1.

PENDAHULUAN
Bencana alam merupakan suatu fenomena alam yang terjadi secara langsung maupun
tidak langsung mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini, bencana alam dapat
menyebabkan kerugian bagi manusia baik secara materi, non materi bahkan jiwa. Banjir
adalah aliran Air yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran.
Aliran yang dimaksud disini adalah aliran air yang sumbernya bisa dari mana saja. Dan air
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itu keluar dari sungai atau saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi
kapasitasnya. Kondisi inilah yang disebut banjir.
Paling tidak ada interaksi empat faktor utama yang dapat menimbulkan bencanabencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu: (a) kurangnya
pemahaman terhadap karakteristik bahaya (hazards), (b) sikap atau perilaku yang
mengakibatkan penurunan sumberdaya alam (vulnerability), (c) kurangnya
informasi/peringatan dini (early warning) yang menyebabkan ketidaksiapan, dan (d)
ketidakberdayaan /ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. (Bakornas PB,
2008)
Sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
musim hujan terjadi pada bulan Januari 2020 khususnya di wilayah DKI Jakarta dan
Banten. Hujan lebat yang turun pada 1 Januari 2020 menurut Deputi Bidang Klimatologi
BMKG merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di
Jakarta dan Banten sejak tahun 1866. Perubahan iklim ini meningkatkan risiko dan peluang
curah hujan ekstrem sehinga menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta dan beberapa
wilayah di Provinsi Banten, Meskipun begitu pusat pemerintahan, pusat perekonomian,
pusat perindustrian di Jakarta dan Banten tidak terganggu dan tetap beroperasi. Banjir yang
terjadi di Jakarta dan Banten umumnya terjadi di wilayah permukiman dan perkampungan
warga.
Curah hujan ekstrem yang turun sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020
menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah DKI Jakarta dan Banten. Berdasarkan
data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta per 1 Januari
2020, sebanyak 60% (157) kelurahan di Jakarta terkena dampak banjir. Kelurahan
terdampak banjir terbanyak ada di Jakarta Timur yaitu sebesar 77%, lalu diikuti oleh
Jakarta Utara (74%), Jakarta Barat (57%), Jakarta Selatan (50%) dan Jakarta Pusat (39%).
Banjir yang melanda Jakarta di awal tahun 2020 memiliki ketinggian 10 centimeter hingga
1,5 meter. Wilayah dengan ketinggian banjir lebih dari 1 meter membuat 31.232 warga
Jakarta harus mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disediakan. Tercatat
dari 31.232 pengungsi terbanyak atau sebesar 43% merupakan pengungsi dari Jakarta
Timur.
Jika melihat sebaran banjir menurut ketinggian, rata-rata ketinggian banjir Jakarta
yaitu 31-70 centimeter. Hujan ekstrem yang menyebabkan banjir pada 1 Januari 2020
masih menyisakan banjir di hari esoknya. Tercatat pada 2 Januari 2020 masih terdapat 390
RW (14,3%) di wilayah Jakarta yang terdampak banjir. Hingga kurang dari seminggu yaitu
pada 7 Januari 2020, banjir di Jakarta sudah benar-benar surut. Dalam kurun waktu 7 hari,
pengungsi akibat banjir karena cuaca ekstrem di awal tahun 2020 mulai kembali ke
rumahya masing-masing. Mulai kembalinya pengungsi ini karena banjir yang terjadi di
wilayah mereka semakin hari semakin surut. Mayoritas pengungsi sejak tanggal 4 Januari
menggunakan pos pengungsian sebagai tempat peristirahatan sambil pulang-pergi untuk
membersihkan rumahnya. Jumlah pengungsi terbanyak yaitu pada 2 Januari (34.445 jiwa)
dengan pos pengungsi 247 pos. Jumlah ini terus menurun hingga menyisakan 691
pengungsi pada 7 Januari. Selain warga yang harus mengungsi akibat banjir, terdapat 19
korban yang meninggal dunia dan 15 diantaranya merupakan korban yang terdampak
langsung seperti setrum dan hanyut.
Sedangkan kejadian bencana alam yaitu bencana banjir dan longsor terjadi di 5
kabupaten kota Banten pada 1 Januari 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Banten mencatat ada 149 ribu jiwa terdampak yang tersebar di 182 desa dari 43
kecamatan dan korban dari bencana alam tersebut tercatat 20 korban jiwa tewas akibat
banjir dan longsor yaitu di Lebak 10 orang, Kota Tangerang 6 orang, Tangerang Selatan 4
orang. Khusus longsor dan banjir bandang Lebak, total ada 1.310 rumah dikategorikan
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rusak berat dan masih mungkin ada penambahan karena menimbang lokasi di pegunungan
dan terisolir. Kemudian 30 jembatan ambrol, 2 di antaranya adalah kewenangan provinsi
yaitu jembatan CIberang dan Cinyiru. Dengan adannya kegiatan PKM merupakan salah
satu bentuk wujud nyata implementasi dari pengabdian kepada masyarakat dengan
mengedepankan nilai rasa bela negara mampu meringankan beban bagi masyarakat yang
terdampak secara langsung oleh bencana alam yaitu banjir bandang.
2.

METODE
Tahap kegiatan, proses kegiatan ini meliputi administrasi dan koordinasi, pelaksanaan
program pengabdian kepada Masyarakat serta konsolidasi dengan pihak mitra, kegiatan ini
diikuti bukan hanya tim PKM namun ada keterlibatan pihak dari relawan UPN Veteran
Jakarta yang terjun langsung dalam pelaksanan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya
dilakukan tahap Pembuatan Instrumen brosur dan materi, sebagai acuan dalam kegiatan
PKM edukasi dan promosi dalam mitigasi bencana banjir. Adapun kriteria inklusi
partisipan dalam pengabdian PKM ini antara lain masyarakat yang terdampak langsung
bencana banjir dan siap mengikuti prosedur dalam kegiatan PKM. Partisipasi Mitra
Pengabdian Kepada Masyarakat Mengakomodir partisipan yang sesuai dengan kriteria
inklusi dan bersedia untuk berpartisipasi pada setiap tahapan sosialisasi dan peneriman
bantuan logistic dan obat-obatan.
3.

HASIL
Kabupaten Lebak merupakan bagian asli dari wilayah Kesultanan Banten . Hari jadi
Kabupaten Lebak ditetapkan tanggal 2 Desember 1828. Beberapa catatan sejarah penting
yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hari jadi antara lain Wilayah
Kesultanan Banten pada tahun 1813 tanggal 19 Maret dibagi menjadi 4 (empat) wilayah
yaitu, Banten Lor ,Banten kulon, Banten tengah dan banten kidul, Berdasarkan surat
keputusan Komisi Jendral Hindia Belanda , 2 Desember 1828 ditetapkan pembagian
wilayah karesidenan Banten menjadi 3 (Tiga ) Kabupaten yaitu Kabupaten Serang,
Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Tanggal 14 Agustus 1925, merupakan
penunjukan Kabupaten Lebak sebagai daerah pemerintahan yang berdiri sendiri
berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral Belanda tanggal 14 agustus 1925 dengan
Distrik Parrungkujang, Rangkasbitung , Lebak Parahiang dan Cilangkahan, Pada
perkembangan selanjutnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.18 Tahun 1986
tertanggal 22 Oktober 1986 Hari jadi kabupaten lebak 2 Desember 1828.
Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Banten. Luas
wilayah Kabupaten Lebak 304.472 ha dengan jumlah penduduk wilayah 1.204.095 (BPS
Kab. Lebak) Secara adminsitratif, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa,
dan 5 kelurahan. Nilai indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat di Kabupaten
Lebak, yang diperoleh berdasarkan Survei Sosial EKonomi Nasional (Susennas) dengan 3
indikator, yaitu Indikator Harapan Hidup, Indikator Pendidikan dan Indikator Daya Beli.
Berdasarkan analisis dari indicator tersebut, Kabupaten Lebak telah terjadi peningkatan
IPM dari tahun 2004 s/d tahun 2008 (67,04%) dan tahun 2009 s/d tahun 2014 (68,84%).
Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Lebak telah terjadi peningktan pada kkesehatan
masyarakat (Indikator Harapan Hidup), melek huruf (indicator pendidikan), dan
keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan (indikator daya beli).
Hasil koordinasi dan observasi dengan mitra didapatkan dari data desa yang terendam
banjir dan longsor Kecamatan Sajira Desa Sukarame, Desa Sukajaya, Desa Sajira Mekar,
Desa Sajira, Desa Bungur Mekar, Desa Calung Bungur. Selanjutnya Tim PKM
mendapatkan arahan dari mitra bahwa Desa Pajagan adalah desa di kecamatan Sajira,
Kabupaten Lebak, Banten. Yang merupakan lokasi kegiatan PKM.
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Dalam tahap kegiatan pengabdian kepada masyarakat tim PKM melakukan kegiatan
yaitu pemberian bantuan berupa pakaian untuk anak sekolah dasar (SD) baik untuk pakaian
laki-laki maupun perempuan, penyerahan bantuan melalui mitra yaitu dengan kepala Desa
Pajagan. Tentunya dengan adanya bantuan pakaian sekolah ini mitra merasa terbantukan
dan meringankan baban masyrakat yang terdampak banjir bandang, dengan adanya
kegiatan pengabdian kepada masyarakat harapan utama yaitu agar anak-anak bisa
melanjutkan aktivitas dan kegiatan belajar di sekolah.

Pendistribusian bantuan dilakukan dengan metode bantuan diterima di posko banjir
yaitu di kantor Desa Pajagan yang diterima langsung oleh bapak Kepala Desa Dudung
dimana beliau sebagai komando relawan banjir, setelah itu bantuan disalurkan ke
masyarakat yang sudah terdata di posko banjir. Selama kegiatan berlangsung tim PKM
membagi tugas ada yang Sebagian meyalurkan bantuan dan ada juga Tim PKM yang
memberikan edukasi dan sosialisi kepada masyarakat dengan mengupayakan ada
perubahan cara berfikir masyarakat Ketika menggadapi bencana alam seperti Banjir
bandang dan Tanag longsor. Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk
memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat
mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama, Partisipasi masyarakat bertujuan
untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka
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lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga
implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pada umumnya masyarakat Desa Pajagan
belum memahami betul dan sebagian besar masyarakat masih kebingungan banjir-banjir
mana yang termasuk bandang, apa penyebabnya dan apakah itu akan terulang lagi. Secara
umum, banjir dapat dibedakan menjadi tiga. Banjir kecil ditandai genangan-genangan air,
banjir sedang ditandai luapan dan genangan bantaran, persawahan dan permukiman, dan
banjir besar ditandai tenggelam berbagai fasilitas umum, jebolnya tanggul dan terputusnya
jalan. Berdasarkan debit dan probabilitas statistik, banjir diagi menjadi banjir 10 tahunan,
50 tahunan dan seterusnya sampai banjir 1.000 dan 10.000 tahunan. Ada pula klasifikasi
berdasarkan durasi berlangsungnya banjir. Sedangkan, banjir yang berlangsung cepat
dengan kisaran waktu terjang relatif pendek dengan debit puncak yang ekstrem tinggi,
membawa lumpur, pasir, batuan, kayu dan berbagai elemen, lalu relatif cepat surut disebut
banjir bandang. Banjir bandang inilah yang banyak membawa makan korban jiwa dan
harta benda karena dengan waktu yang singkat dan debit banjir yang ekstrem, dan saat
waktu yang singkat masyarakat tidak sempat lagi menyelamatkan diri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Musim penghujan masyarakat
diingatkan untuk terus waspada terhadap kejadian banjir bandang namun itu tak luput juga
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peran serta stake holder dalam mengupayakan dan meminimalisir kejadian banjir bandang
yang merugikan masyarakat, Tim PKM juga mengambil bagian dalam upaya
meminimalisir kejadian banjir bandang sehingga tidak memakan korban jiwa dan harta
benda. Dalam kesempatan ini tim PKM juga meberikan edukasi dan promosi terkait factorfaktor apa saya yang bisa mengakibatkan datangya banjir bandang dan akibat dari banjir
bandang itu sendiri, guna meningkatkan pemahaman bagi msayarakat tim PKM
membagikan selebaran Leaflet terkait Peringatan dini cuaca extrim. Upaya dalam
meminimalisir kejadian banjir bandang dengan metode ceramah secara persuasive
memberikan kontribusi secara langsung bagi masyarakat terhadap tingkat pemahaman
dalam menghadapi banjir bandang dan tanag lonsor yang terjadi dikemudian hari.
KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah diadakan kegiatan pemberian bantuan dan edukasi serta promosi terkait banjir
bandang di Desa Pajagan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengabdian
kepada masyarakat (PKM) tersebut masyarakat merasa terbantukan dan mampu
meringankan beban masyarakat di saat yang tepat, dengan kondisi masyarakat
membutuhkan bantuan berupa pakaian layak, obat-obatan dan makanan serta minuman.
Dengan adanya edukasi dan promosi terkait peringatan dini cuaca mampu memberikan
pemahaman kepada masyarakat sehingga secara tata Kelola dan menejemen mampu
mereka terapkan Ketika terjadi bencana dikemudian hari.
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EDUKASI SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI
DARING PADA REMAJA PUTRI
Agustina Saifuddin1, Fathinah Ranggauni Hardy2
1,2,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
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ABSTRAK

Sejak terbentuknya janin dalam kandungan, kemudian lahir hingga berusia 2 tahun disebut
dengan masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tahapan 1000 HPK dapat dibagi mejadi tahapan 270
HPK dan masa 730 HPK. Gangguan kesehatan pada masa tersebut dapat menurunkan kualitas sumber daya
manusia. Tujuan pengabdian meningkatkan pemahaman remaja putri mengenai pentingnya pengetahuan
1000 HPK. Metode edukasi dengan internet dan Handphone melalui kelas online. Hasil pretes pengetahuan
1000 HPK tentang pengertian dan tahapan 1000 HPK, pengetahuan 270 HPK tentang nutrisi saat hamil,
pengetahuan kunjungan kefasilitas kesehatan, jenis imunisasi, dan perawatan diri serta payudara pada
kategori rendah, begitu juga tahap 730 HPK. Setelah diberi edukasi melalui video, pengetahuan peserta
meningkat menjadi kategori cukup dan baik. Kesimpulan bahwa edukasi 1000 HPK ini sangat penting bagi
remaja putri, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi masa hamil dan masa mengasuh anak usia
0-2 tahun. Karena masa ini merupakan masa emas, membentuk manusia cerdas, saat dewasa menjadi manusia
yang produktifitas tinggi dan berkualitas. Mengingat dampak dari 1000 HPK ini dapat menurunkan kualitas
sumber daya manusia, dan edukasi secara daring dapat dilakukan dengan baik, maka disarankan kepada pihak
puskesmas dan sekolah untuk memberikan keberlanjutan edukasi tentang asuhan masa 1000 HPK. Remaja
putri penting untuk mendalam pengetahuan 1000 HPK, agar dapat sehat secara fisik, mental dan social dalam
menghadapi 1000 HPK, untuk membentuk manusia yang sehat dan berkualitas.
Kata Kunci : ASI Eksklusif , IMD, MPASI, 1000 HPK, Remaja putri
ABSTRACT
Since the formation of the fetus in the womb, then birth until it is 2 years old is called the
First 1000 Days of Life (HPK). The 1000 HPK stages can be divided into 270 HPK stages and 730 HPK
stages. Health problems at that time can reduce the quality of human resources. The purpose of community
service is to increase the understanding of young women about the importance of knowing 1000 HPK.
Educational methods using the internet and mobile phones through online classes. The results of the 1000
HPK knowledge pretest about the meaning and stages of 1000 HPK, 270 HPK knowledge about nutrition
during pregnancy, knowledge of visits to health facilities, types of immunization, and self-care and breasts in
the low category, as well as the 730 HPK stage. After being given education through video, the participants'
knowledge increased into the fair and good categories. The conclusion is that the 1000 HPK education is
very important for young women, so that they can prepare themselves for the pregnancy and caring for
children aged 0-2 years. Because this period is a golden age, forming intelligent humans, when they grow up
to become people with high productivity and quality. Considering that the impact of 1000 HPK can reduce
the quality of human resources, and online education can be carried out properly, it is advisable for the
puskesmas and schools to provide sustainable education about the care for the 1000 HPK period. It is
important for young women to have in-depth knowledge of 1000 HPK, in order to be physically, mentally and
socially healthy in facing 1000 HPK, to form healthy and quality human beings.
Keywords: Exclusive breastfeeding, IMD, 1000 HPK, young women

1. PENDAHULUAN
Sejak terbentuknya janin dalam kandungan, kemudian lahir hingga berusia 2 tahun
disebut dengan masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Seribu Hari Pertama
Kehidupan dikenal sebagai periode emas (golden period) karena pada masa ini terjadi
pertumbuhan perkembangan yang pesat yang tidak terdapat pada usia selanjutnya.
Pertumbuhan sel otak pada periode ini sangat mempengaruhi kualitas kehidupan tahap
selanjutnya. Gangguan kesehatan berdampak buruk secara permanen dan besar
kemungkinan tidak dapat ditanggulangi, pada siklus kehidupan berikutnya, hal ini disebut
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dengan masa krisis. Oleh sebab itu pertumbuhan dan perkembangan pada masa 1000 HPK
perlu mendapat perhatian lebih, karena menentukan kualitas penerus bangsa dimasa yang
akan datang.
Kegagalan pertumbuhan masa 1000 HPK, menyebabkan terganggunya pertumbuhan
fisik dan mental. Terjadi gangguan sistem metabolisme tubuh mulai dari protein,
karbohidrat, hingga lemak berdampak pada masa dewasa atau tua nanti, yang berimbas
terjadinya penyakit degeneratif (menahun) seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung,
diabetes, obesitas, hipertensi, dan stroke (Kemenkes, 2017a). Oleh sebab itu kualitas
sumber daya manusia sangat bergantung pada masa 1000 HPK yaitu masa 270 Hari
Pertama Kehidupan (masa janin dalam kandungan, dan 730 Hari Pertama Kehidupan, yang
dimulai sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun. Untuk mencegah terjadinya efek tersebut
maka pengetahuan 1000 HPK perlu dipersiapkan sejak periode remaja.
Menurut hasil penelitian Koka pengetahuan remaja mengenai 1000 HPK masih
dalam kategori kurang dengan persentase 55,9% (Koka, 2014), dan penelitian Muthi'ah
mendapatkan kategori kurang 47%. Oleh sebab itu penting memberikan pengetahuan 1000
HPK pada remaja, terutama remaja putri agar dapat mempersiapkan diri menghadapi masa
tersebut. Salah satu cara dengan menggunakan media sosial. Hasil penelitian Laksono dan
Wulandari tahun 2011, media sosial sangat efektif sebagai sarana diseminasi informasi
pada kelompok umur produktif, karena tidak terkendala letak geografis, administrasi, atau
yang lainnya (Laksono and Wulandari, 2011). Begitu juga pada saat kondisi Covid -19.
Penelitian Rosini dan Nurningsih mendapatkan bahwa media sosial yang sering
dimanfaatkan untuk pencarian pengetahuan maupun berkomunikasi yaitu Youtube,
Whatsapp, Wikipedia, dan Facebook, dan lainnya seperti Blogger, Instagram, Google+,
Wordpress dan media-media lainnya (Rosini dan Nurningsih, 2018). Oleh sebab itu
pengabdian ini menggunakan media social whatsapp dan video melalui youtube. Oleh
sebab itu pengabdian ini menggunakan media social whatsapp dan video melalui youtube.
Edukasi 1000 HPK ini dilakukan pada wilayah kerja Puskesmas Cikulur, karena hasil
pemantauan status gizi pada bulan Agustus 2019 menunjukkan ibu hamil mengalami
kekurangan energi kronis (KEK) sebanyak 15,2%, cakupan yang memberikan ASI ekslusif
75,6%, cakupan IMD sebanyak 85,4%, dan cakupan pemberian Fe sebanyak 73,7%.
Laporan Puskesmas Cikulur sampai dengan bulan Agustus 2019 menunjukkan masalah gizi
baduta mulai dari gizi buruk 0,4%, gizi kurang 5%, gizi lebih 10,5%, sangat pendek 1,4%,
pendek 9,3%, sangat kurus 0,2%, kurus, 2,7% dan gemuk 10,7% (PCB, 2019).
Permasalahan ini dapat diatasi apabila masa 1000 HPK ibu dalam keadaan sehat dan
status gizi dalam kondisi optimal. SMKN 1 Cikulur Banten termasuk dalam wilayah kerja
Puskesmas Cikulur, merupakan salah satu institusi pendidikan kejuruan. Terletak di Jl.
Raya Kaduagung-Cileles Km.14 Kp. Selapajang Suka Maju, Cigoong Selatan. Mempunyai
siswa sebanyak 479 orang yang terbagi menjadi 280 siswa laki-laki dan 199 siswa
perempuan. Institusi ini terdiri dari empat jurusan yaitu Akutansi dan keuangan, Multi
media, Computer dan Teknik Permesinan. Sekolah ini mengelola jurusan yang membentuk
kemampuan dan skill yang sangat baik dibidangnya, namun kurang mendapat pengetahuan
dibidang kesehatan, yang sangat dibutuhkan, terutama remaja putri. Oleh sebab itu
pengabdi menganggap perlu melakukan edukasi 1000 HPK di instansi ini, untuk
meningkatkan wawasan 1000 HPK, mulai dari pengertian dan tahapan 1000 HPK, tahap
270 HPK yang terdiri dari pengetahuan masa hamil, pengetahuan nutrisi masa hamil,
kunjungan ke fasilitas kesehatan, jenis imunisasi, dan perawatan diri serta payudara.
Tahap 730 HPK terdiri dari pengetahuan 180 HPK pasca lahir (usia anak 0-6 bulan),
yaitu Inisiasi Menyusu dini, kolosrum, ASI eksklusif, MP-ASI, Imunisasi 0-6 bulan dan
dilanjut pengetahuan 550 HPK ( usia anak >6-24 bulan.). Mencakup pencegahan covid19 pada bayi, MPASI, Imunisasi >6-24 bulan dan pengetahuan masalah gizi pada anak.
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Strategi yang digunakan adalah dengan memberikan edukasi 1000 HPK melalui video,
yang sebelumnya diadakan pre dan post test.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode edukasi yang digunakan dalam pengabdian dengan internet dan Handphone
melalui kelas online. Remaja putri yang mengikuti edukasi membuat whatsapp grup.
Media yang digunakan video melalui laman youtube. Pembuatan video didahului
dengan menyusun materi 1000 HPK, dalam bentuk PPT. Sebelum menonton video, peserta
di lakukan pretes, untuk mengetahui tingkat pengetahuan, dilanjutkan pemutaran video,
setelah itu dilakukan postes. Strategi dengan kelompok kecil siswi dibagi dalam kelompok.
Setiap kelompok berjumlah 7 siswi.
Prosedur yang dilakukan sebelum pengabdian terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap
pertama mengadakan persiapan, tahap kedua pelaksanaan dan tahap ketiga merupakan
tahap evaluasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Cikulur, Kabupaten Lebak
Banten, tepatnya di SMKN 1 Cikulur. Jumlah yang mengikuti edukasi sebanyak 35 siswi.
Seluruh peserta belum pernah mengikuti edukasi 1000 HPK. Usia peserta berada antara 15
sampai dengan 17 tahun, peserta yang berusia 15 tahun sebanyak 28 orang (80%),
sedangkan yang lain berusia > 15 sd 17 tahun. Pada usia ini system reproduksi mulai
sempurna dan siap untuk dibuahi, sehingga usia ini sudah dapat mempersiapkan diri untuk
hidup berumah tangga.
Untuk mengenal tingkat pengetahuan peserta tentang 1000 HPK, maka diadakan
test, sebelum diberikan edukasi dan sesudah edukasi. Nilai yang diperoleh sebelum edukasi
hampir seluruhnya pada kategori rendah, hanya 14.3 % yang mempunyai pengetahuan
cukup.
Setelah diberikan edukasi terjadi peningkatan pengetahuan kategori baik
meningkat menjadi 77.1%, sedangkan kategori rendah menurun menjadi 8.6 %.
Pengetahuan tentang 1000 HPK sangat penting bagi seorang remaja putri, sebagai
dasar untuk membentuk perilaku sehat dalam menghadapi 1000 HPK. Pengetahuan ini
sebagai langkah permulaan dalam mempersiapkan kesehatan diri menjadi calon ibu yang
akan mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Pengetahuan 1000 HPK,
merupakan tahap yang sangat berarti dalam siklus kehidupan yang perlu diketahui oleh
remaja putri, agar tidak terjadi masalah kesehatan pada ibu, dan janin. Seperti perdarahan
saat melahirkan yang berujung dengan kematian. Bayi cacat, bayi berat badan rendah, lahir
premature, yang akan berakibat menurunnya tingkat kecerdasan, kekebalan tubuh dan
gagal dalam pertumbuhan (Saifuddin 2014).
Hasil pretest dari 11 pertanyaan tentang pengetahuan 270 HPK (proses kehamilan,
tahapan kehamilan, tanda kehamilan dan masalah kehamilan yang dapat terjadi),
didapatkan kategori rendah 62.9%, selebihnya dalam kategori cukup. Setelah dilakukan
edukasi tingkat pengetahuan meningkat kategori baik mencapai 82.9%, dan kategori cukup
17.1%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan edukasi 270 HPK melalui video cukup
baik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1
Pengetahuan 270 HPK (masa hamil), sangat berguna bagi remaja putri dalam
mempersiapkan diri menjadi ibu. Pengetahuan masa kehamilan ini penting bagi mereka
untuk mengetahui terjadinya konsepsi sampai dengan proses kehamilan dan persalinan.
Begitu juga tahapan dalam kehamilan yang berlangsung dalam tiga trimester, yaitu
trimester satu, sebelum kandungan berusia tiga bulan. Pada trimester I ini mulainya
terbentuk system tubuh, bila terjadi gangguan, maka bayi beresiko cacat. Kemudian
dilanjutkan trimester II kandungan berusia 4-6 bulan dan trimester III usia kandungan 7821
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9 bulan (Kemenkes, 2014b). Selain itu juga dapat mengetahui masalah kesehatan yang
sering terjadi pada wanita hamil, seperti KEK(kekurangan energy kronis), anemia, obesitas
dan hipertensi.
Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum diberikan edukasi
dilakukan pre test dengan jumlah 14 pertanyaan yang memuat jenis zat gizi makro dan
mikro yang dibutuhkan tubuh selam hamil. Hasil yang diperoleh yaitu 71.4 % peserta
mempunyai pengetahuan rendah, dan 28.6% mempunyai pengetahuan cukup. Belum ada
peserta yang mempunyai pengetahuan kategori baik. Setelah dilakukan edukasi
pengetahuan peserta meningkat menjadi kategori cukup 85.6% dan hanya 11.4 % yang
mencapai kategori baik, masih ada 2.9% yang mempunyai pengetahuan kategori rendah.
Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.Pengetahuan tentang kunjungan ke fasilitas kesehatan
untuk pemeriksaan kehamilan bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan
janin. Selain itu dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan secara fisik maupun
mental, mencegah dan mengurangi serta mengobati secara dini bila ada komplikasi
kehamilan. Pengetahuan peserta sebelum diberikan edukasi di dapatkan kategori rendah
sebanyak 82.9 %, dan kategori cukup 17.1 %, belum ada peserta yang mempunyai
pengetahuan kategori baik. Setelah dilakukan edukasi melalui video, nilai pengetahuan
kategori rendah menurun sampai dengan 2.9 % dan nilai kategori baik meningkat menjadi
82.9%, selebihnya kategori cukup.
Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku dalam keteraturan untuk
memeriksakan kehamilan pada fasilitas kesehatan. Dengan pemeriksaan yang teratur
minimal empat kali selama kehamilan dapat mengoptimalkan kesehatan ibu secara fisik
dan mental, mampu menghadapi persalinan, nifas, tehnik pemberian ASI (Saifuddin 2014).
Selain itu juga pemeriksaan kehamilan penting untuk mencegah masalah-masalah yang
timbul selama hamil seperti anemia, hipertensi, Diabetes Melitus, infeksi, resiko plasenta
previa, dan sebagainya (Saifuddin 2014). Oleh sebab itu pengetahuan kunjungan ke
fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan memegang peranan penting bagi remaja
putri dalam mempersiapkan kesehatan kehamilan dimasa yang akan datang. Hasil penilaian
sebelum edukasi didapatkan pengetahuan peserta termasuk dalam ketegori rendah (74.3%).
Setelah dilakukan edukasi pengetahuan kategori baik meningkat 68.8 %. Pengetahuan
imunisasi pada ibu hamil penting bagi remaja putri sebagai salah satu upaya pencegahan
dini terhadap penyakit tetanus neonatorum.
Hasil dari pre test di dapatkan pengetahuan peserta sebelum dilakukan edukasi 77.1
% pada kategori rendah, tidak ada peserta yang mempunyai pengetahuan kategori baik.
Setelah dilakukan edukasi terlihat peningkatan pengetahuan kategori baik 88.6 % dan
cukup 11.4 %. Pengetahuan kebersihan diri sangat krusial pada saat hamil, karena dapat
mencegah dari berbagai penyakit, terutama dari mikroorganisme pathogen, seperti jamur
dan bahteri. Kebersihan diri yang penting, yaitu perawatan gigi, kebersihan tubuh dan
pakaian, serta perawatan payudara. Perawatan gigi harus dilakukan dengan cara
menggosok gigi sebelum tidur dan setiap selesai makan. Hal ini untuk menghindarkan sisasisa makanan tertinggal dalam mulut, yang dapat mengakibatkan karies, mengganggu
proses pengunyahan makanan.
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Tabel 1 . Pengetahuan remaja putri tentang 1000 HPK
Sebelum dan sesudah edukasi (n=35)
pre tes
Pengetahuan 1000 HPK

pos tes

jumlah

%

jumlah

%

Rendah

30

85.7

3

8.6

Cukup

5

14.3

5

14.3

Baik
Pengetahuan 270 HPK
Masa hamil

0

0

27

77.1

Rendah

22

62.9

0

0

Cukup

13

37.1

6

17.1

Baik

0

0

29

82.9

Rendah

25

71.4

1

2.9

Cukup

10

28.6

5

14.3

Baik

0

0

29

82.9

Rendah

29

82.9

0

0

Cukup

6

17.1

16

45.7

Baik

0

0

19

54.3

Rendah

26

74.3

1

2.9

Cukup

9

25.7

30

85.7

Baik

0

0

4

11.4

Rendah

27

77.1

0

0

Cukup

8

22.9

4

11.4

Baik

0

0

31

88.6

Istilah dan tahapan 1000 HPk

Nutrisi masa hamil

Kunjungan ke fasilitas Kesehatan

Jenis Imunisasi saat hamil

Perawatan diri dan payudara

Tabel 2 Pengetahuan remaja putri tentang 730 HPK
sebelum dan sesudah edukasi (35)
Pengetahuan 180 HPK(Usia 0-6 bulan)

Pre tes

Jumlah

%

Post tes

Jumlah

%

Kolostrum
Rendah

35

100

0

0

Cukup

0

0

8

22.9

Baik

0

0

27

77.1

Rendah

35

100

0

0

Cukup

0

0

16

45.7

Baik

0

0

19

54.3

Rendah

35

100

1

2.9

Cukup

0

0

21

60

Baik

0

0

13

37.1

Rendah

35

100

0

0

Cukup

0

0

7

20

Baik
Sumber data primer 2020

0

0

28

80

IMD

Imunisasi 0-6 bulan

Asi Eksklusif
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Tabel 3 . Pengetahuan remaja putri tentang 1000 HPK
sebelum dan sesudah edukasi
(n =35)
pre test
Pos tes
Pengetahuan Anak usia 550 HPK
(usia >6-24 bulan

jumlah

%

jumlah

%

Pencegahan Covid -19
0

0

25.7

6

17.1

0

29

82.9

35

100

4

11.4

Cukup

0

0

25

71.4

Baik

0

0

6

17.1

Rendah

35

100

2

5.7

Cukup

0

0

19

54.3

Baik

0

0

14

40

Rendah

32

91.4

6

17.1

Cukup

3

8.6

11

31.4

Baik

0

0

18

51.4

Rendah

26

74.5

Cukup

9

Baik

0

Rendah

MP-ASI

Imunisasi usia >6 sd 2 tahun

Pengetahuan masalah Gizi pada bayi dan anak

Sumber data primer 2020

Pengetahuan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sangat penting diketahui oleh remaja
putri. Inisiansi menyusu dini merupakan proses bayi mencari putting susu ibu secara
mandiri pada 60 menit pertama kehidupan sesudah dilahirkan. Proses IMD dapat
merangsang hormon oksitosin yang membuat ibu lebih tenang, lebih kuat menahan nyeri,
serta memudahkan pengeluaran plasenta dan mengurangi pendarahan (Kemendikbud,
2019). Inisiasi Menyusu Dini sangat penting dilakukan untuk memudahkan ibu
memberikan ASI eksklusif dan menyusukan anaknya.
IMD bermanfaat untuk mendapatkan kolostrum. Kolostrum, merupakan air susu
pertama yang keluar dari payudara ibu, berwarna lebih kekuningan dan lebih kental.
Kolostrum ini sebagai makanan pemula yang dapat dicerna oleh system pencernaan bayi,
mengandung antibodi dan imunoglobulin yang tinggi, sehingga bayi terhindar dari infeksi
bakteri dan virus dan mencegah bayi tidak kuning (Maharani, 2018).
ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI saja sampai anak berusia 6 bulan tanpa
penambahan makan atau minum termasuk air putih. Menurut Almatsier (2011) kegagalan
dalam menyusui adalah akibat kurangnya pengetahuan ibu sehingga menyebabkan bayi
tidak mendapatkan nutrisi seimbang, interaksi antara ibu dan bayi juga berkurang. Kondisi
ini dapat menimbulkan malnutrisi (obesitas atau KKP), infeksi dan alergi, serta gangguan
pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan psikologis.
Pengasuhan anak usia 7-24 bulan dimasa covid -19 ini perlu mendapatkan perhatian
besar, karena usia tersebut sangat rentan terkena infeksi. Oleh sebab itu pengetahuan
pencegahan Covid dan penyakit lain penting diketahui oleh remaja sebagai calon ibu.
Seperti kebersihan diri dalam mengasuh, cuci tangan sebelum dan sesudah mengasuh bayi,
penggunaan alat pelindung diri seperti masker saat menyusui, mencuci mainan sebelum
dan sesudah digunakan, tidak membawa bayi ketempat keramaian.
Hasil pre tes dan pos tes didapatkan pengetahuan peserta tentang pencegahan Covid
-19 terbanyak pada kategori rendah (74.5%), hasil pos tes didapatkan pengetahuan peserta
meningkat kategori baik 82.9%. Covid -19 disebabkan oleh sejenis virus, yang penularan
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cepat sekali, sehingga membutuhkan pencegahan yang sangat ketat. Selain menggunakan
masker pada saat menyusu dan bermain dengan bayi, dan tidak melupakan cuci tangan.
Mainan anak setelah digunakan perlu dicuci bersih sebelum disimpan. Pengetahuan ini
sangat penting diketahui oleh remaja putri.
Pengetahuan MPASI sangat mempengaruhi perilaku ibu dalam penyediaan bahan
makanan, pengolahan, tekstur dan pemberian makan bayi. Bila pengetahuan baik maka
proses pengenalan makanan pada bayi, nilai gizi, bentuk dan ragam makanan akan menjadi
factor penting yang diperhatikan ibu dalam memberi makanan bayi. Selain itu perlu
diperhatikan juga jumlah, komposisi, tekstur, rasa dan variasi, waktu pemberian makan,
serta kebersihan (Izwardy D, 2018)
Hasil pretes ditemukan seluruh peserta edukasi mempunyai pengetahuan rendah
tentang MPASI. Namun setelah diberi edukasi pengetahuan kategori cukup meningkat
menjadi 71.4 %, sedangkan kategori rendah masih 11.4 % , kategori baik hanya 17.1 %,
hal ini berarti edukasi yang disampaikan belum memberikan penyerapan yang tinggi. Oleh
sebab itu pengetahuan tentang MPASI ini perlu diberikan pengulangan agar dapat diserap
lebih baik.
Pengetahuan imunisasi sangat penting diketahui oleh para remaja yang akan menjadi
ibu, karena dapat mencegah beberapa penyakit seperti, Dipteri, pertusis, tetanus, hepatistis
B, Campak, TBC dan meningitis. Dengan imunisasi dapat membentuk antibodi dalam
tubuh bayi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit, dan penting untuk
mencegah terjadinya wabah penyakit di masyarakat (Kemenkes, 2017b). Imunisasi Dasar
diberi saat anak belum berusia 1 tahun yaitu, imunisasi HB untuk menghindari hepatitis B,
imunisasi polio menghindari polio, BCG mencegah tuberculosis(TBC), DPT menghindari
difteri, dan tetanus, Hib menghindari meningitis, serta imunisasi campak (Kemenkes,
2017b).
Pemberian MPASI yang kurang tepat pada usia 7-24 bulan, dapat menyebabkan
terjadinya masalah gizi. Salah satu penyebab ketidak tepatan pemberian makan anak karena
kurangnya kesadaran ibu tentang pemberian MPASI dalam jumlah dan mutu makanan(
Hermina, Prihartini, 2015).
Masalah gizi saat ini yang banyak terjadi di Indonesia yaitu stunting, kurus, gizi buruk
serta obesitas. Stunting, kurus dan gizi buruk disebabkan karena makanan kurang
mencukupi kebutuhan, sedangkan obesitas karena pemberian makanan yang berlebihan.
Hasil pre test didapat pengetahuan peserta kategori rendah 91.4 %, selebihnya
kategori cukup. Setelah diadakan edukasi pengetahuan peserta meningkat kategori rendah
turun menjadi 17.1 %, dan pengetahuan kategori baik meningkat menjadi 51.4%,
selebihnya kategori cukup. Pengetahuan yang baik dapat menjadi dasar untuk seseorang
bertindak.
Oleh sebab itu bila remaja putri dapat mengetahui penyebab dari masalah gizi
tersebut, maka pada decade mendatang masalah tersebut dapat diatasi. Saat ini menurut
data Rikesdas 2018 prevalensi masalah gizi masih menjadi persoalan kesehatan
masyarakat. Prevalensi stunting sebesar 30,8 %, kurang gizi 17.7% yang terdiri dari gizi
buruk sebanyak 3,9%, gizi kurangnya sebanyak 13,8% (Rikesdas 2018.).
Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Mengingat dampak dari 1000 HPK ini dapat menurunkan kualitas sumber daya
manusia, dan edukasi secara daring dapat dilakukan dengan baik, maka disarankan kepada
pihak puskesmas dan sekolah untuk memberikan keberlanjutan edukasi tentang asuhan
masa 1000 HPK. Remaja putri penting untuk mendalam pengetahuan 1000 HPK, agar
825

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dapat sehat secara fisik, mental dan social dalam menghadapi 1000 HPK, untuk membentuk
manusia yang sehat dan berkualitas.
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Abstrak

Analisis situasi pada kondisi mitra berbasis pada informasi terkait kebutuhan siswa sekolah menengah pertama
(SMP). Siswa SMP memiliki kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman dalam hal memaknai pentingnya
merasa yakin dan mandiri dalam melakukan seleksi terhadap pilihan yang ada untuk melanjutkan studi setelah
menempuh Pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Kegiatan ini dilaksanakan pada setting
SMP Negeri X, di Jakarta dengan menggunakan psikoedukasi pada 71 siswa.. Namun demikian, dalam kondisi
yang kurang kondusif seperti saat ini tentu terdapat banyak risiko jika dilaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat (Abdimas) secara tatap muka, sehingga digunakan video yang ditautkan pada channel atau
kanal youtube yang berisi konten materi terkait dengan topik psikoedukasi dalam menentukan karier ataupun
jurusan dalam studi lanjut setelah siswa menempuh sekolah menengah pertamanya. Hasil kegiatan Abdimas
ini, siswa merasakan kebermanfaatan kegiatan psikoedukasi ini, sehingga terjadi perubahan dalam
pengetahuan, afeksi/ perasaan, niat serta arah karir ke depannya.
Kata kunci: career indecision, psikoedukasi, siswa

Abstract
Based on related information, the core problems that are experienced by students are
formulated. Junior high school students have the need to be confident and independent in
selecting the alternatives to continue their studies after taking education at the junior high
school level. Participants in this community services, totaled were 71 students. However,
in conditions that are less conducive as at present there are certainly many risks if carried
out community service activities, face to face, so that videos are used on YouTube channels
or channels that contain material content related to the topic of psychoeducation in
determining careers or majors in further studies after students take their junior high school.
The results of this activity, students feel the benefits of this psychoeducation activity, so that
changes occur in knowledge, affection or feelings, intentions and future career direction.
Keywords: career indecision, psychoeducation, students
1. PENDAHULUAN
Setiap individu tentunya akan melewati perkembangan di dalam kehidupan,
perkembangan manusia adalah proses perkembangan dan stabilitas sepanjang masa hidup
manusia (human life span) (Papalia, Feldman & Martorell, 2012). Setiap perkembangan
terdapat beberapa fase, demikian pula halnya dengan pembahasan mengenai karier. Pelajar
pada jenjang pendidikan SMP berada pada tahapan remaja, masa yang dikarakteristikkan
ketika individu mulai mencari jati diri seutuhnya. Tahap ini pula individu mengalami masa
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transisi yang membuat mereka rentan untuk merasa labil dan bingung. Sedangkan, pada
tahapan studi selanjutnya jika melanjutkan studi pada jenjang SMA, sudah dituntut untuk
memilih pilihan studi. Pengambilan keputusan melibatkan banyak aspek. Langkah sebelum
memasuki tahap pengambilan keputusan dalam karier atau disebut career decision making
bukanlah hal yang mudah untuk di kalangan usia remaja. Kondisi seperti tersebut berkaitan
dengan kontruk psikologis yaitu career indecision.
Siswa yang bersekolah di sekolah menengah pertama (SMP X) ini merupakan siswa
berusia remaja dan termasuk dalam tahapan perkembangan early adolescents secara
signifikan berbeda dengan older adolescents. Kebutuhan merekapun berbeda. Ketika
berada di tingkat pendidikan sekolah menengah, waktu yang digunakan siswa selama di
sekolah umumnya lebih lama dibandingkan ketika mereka masih mengeyam pendidikan di
tingkat dasar (Rice & Dolgin, 2008).
Siswa membutuhkan wawasan pengetahuan guna menghadapi tugas perkembangan
berikutnya terkait dengan pemilihan studi lanjutan di sekolah menengah berikutnya. Hal
ini diperoleh dari informasi melalui komunikasi personal dengan siswa di sekolah tersebut
(Komunikasi personal, Desember 2019).
Salah satu upaya membantu instansi mitra dalam memberikan saran rekomendasi
atas permasalahan yang dihadapi para siswa di sekolah tersebut yaitu melalui kegiatan
ceramah dengan memberikan psikoedukasi kepada para siswa. Secara umum kegiatan ini
bertujuan agar permasalah terkait career indecisiveness dapat dicarikan solusi, lalu
menggunakan self-report inventori dalam bentuk skala psikologi. Metode ceramah ataupun
dalam hal ini psikoedukasi terkait dengan upaya memberikan gambaran yang lebih konkret
kepada siswa mengenai eksplorasi atas pilihan karier dan kaitannya dengan career
indecisiveness.
Career indecision, atau dikenal dengan kebimbangan atau keragu-raguan dalam
menetukan pilihan karier, berdasarkan kajian penelitian sebelumnya (Chartrand et al.;
Cooper et al.; Frost & Shows; Jones dikutip dalam Germeijs & De Boeck, 2002). erat
kaitannya dengan pola persepsi ketika individu memutuskan sesuatu dengan memakan
waktu lama; kecenderungan untuk menunda pembuatan keputusan, kecenderungan untuk
menghindari membuat keputusan, bahkan ada kecenderungan menyerahkan keputusan
kepada orang lain, ketidakstabilan suatu keputusan, mengkhawatirkan keputusan yang
diambil, dan menyesali keputusan yang dibuat. Career decision diperlukan agar individu
mampu melakukan pengambilan keputusan karier sehingga pada akhirnya mampu
menyelesaikan tugas-tugas karier yang telah dipilihnya. Penelitian Creed, Patton, dan
Watson, (2003), menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan diri ketika
mengambil keputusan karier meskipun tidak stabil dalam pola pemilihan kariernya tetap
akan menunjukkan perilaku konsisten untuk menyelesaikan tugas karier yang telah
dipilihnya.
Career indecision dapat terjadi ketika individu akan melakukan proses pembuatan
keputusan terkait kariernya. Individu mengalami kesulitan dalam melakukan proses
memilih di antara dua alternatif atau lebih, atau bahkan ketika memprediksi situasi ke depan
atau suatu kejadian berdasarkan bukti yang terbatas. Dengan demikian, individu tersebut
yang sedang membuat suatu keputusan sebenarnya menghadapi situasi yang tidak pasti
(uncertainly) pada keputusan yang diambilnya. Topik ini menjadi suatu topik yang menarik
untuk dibahas karena merupakan suatu hal yang pastinya akan terjadi di masa depan yaitu
ketika akan memilih jurusan untuk sekolah lanjutan dan lain sebagainya.
Career indecision menjadi topik inti dalam pengembangan karier dan konseling
karier (Hacker, Carr, Abrams, & Brown; Lipshits-Braziler, Gati, & Tatar; Osipow, dikutip
dalam Xu & Bhang, 2018), karena di dalamnya erat dengan pembahasan bahwa
pengambilan keputusan karier adalah tugas hidup yang penting tetapi sulit di seluruh tahap
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perkembangan (Super, dikutip dalam Xu & Bhang, 2018). Kondisi career indecision
umumnya dapat berupa kondisi ketika individu menunjukkan keadaan ragu-ragu mengenai
jalur pendidikan, pekerjaan, atau karier terkait (Xu, 2018).
Career indecision berkaitan dengan konsep keragu-raguan dalam penentuan karier.
Untuk mengukur keragu-raguan, kuesioner berisi 22 butir dengan skala Likert. Sebelas fitur
yang dimuat di dalamnya meliputi: kesulitan, ketidaktahuan informasi, merasa tidak pasti,
membutuhkan waktu lama, menunda, menghindari, mempertimbangkan kembali, khawatir,
menyesali, dan mengalami kebimbangan terkait pilihan ataupun keputusan kariernya.
Secara historis, career indecision atau keragu-raguan karier didefinisikan sebagai
ketidakmampuan untuk membuat keputusan pekerjaan atau pendidikan ketika diminta
untuk melakukannya, dan keterlambatan pada proses pengambilan keputusan karier
(Osipow; Slaney, dikutip dalam Xu & Bhang, 2018).
Definisi operasional career indecision adalah skor yang didapat dari pengukuran
terhadap empat dimensi, yaitu: lack of structure, external barrier, approach-approach
conflict, dan personal conflict yang disusun oleh Osipow et al. (1976). Semakin tinggi skor
total dari career indecision akan menunjukkan tingginya tingkat career indecision yang
dialami individu, begitu pula sebaliknya.
Pada penelitian sebelumnya ketika menggunakan alat ukur career indecision, bahwa
para siswa diberitahu mengenai deskripsi dari pengukuran terkait dengan pengambilan
keputusan secara umum, dalam semua jenis situasi. Setiap butir dirumuskan sebagai
pernyataan yang dikarakteristikkan ketika subjek harus menunjukkan tingkat persetujuan
pada skala 7 poin dari (0) sangat tidak setuju hingga (6) sangat setuju.
Pada skala career indecision atau keragu-raguan karier, siswa diminta untuk
menjawab pertanyaan sehubungan dengan keputusan mereka pada studi lebih lanjut.
Namun demikian, untuk 7 butir dengan kondisi atau formulasi yang harus disesuaikan
(Butir ke-5: Saya akan menggambarkan diri saya sebagai orang yang ragu-ragu mengenai
situasi ini; Butir ke-14: Saya tidak menghindari membuat keputusan ini; Butir ke-17: Saya
tidak sering mengubah pendapat saya dalam keputusan ini, Butir ke-19: Saya tidak khawatir
mengenai keputusan ini; Butir ke-20: Saya tidak dapat mengambil keputusan ini dari
pikiran saya; Butir ke-21: Saya sering percaya saya telah membuat/ akan membuat
keputusan yang salah; Butir ke-22: Saya yakin saya tidak akan menyesali keputusan saya).
Untuk butir lainnya, kata-kata keputusan dalam skala keraguan hanya diganti dengan kata
keputusan ini. Dalam instruksi, disebutkan bahwa pertanyaannya sama dengan di bagian
sebelumnya, tetapi mereka harus menjawabnya sekarang dengan keputusan khusus untuk
memilih studi lebih lanjut dalam pikirannya masing-masing.
Para siswa diberi empat kategori respons: (1) Saya telah memutuskan apa yang akan
saya pelajari tahun depan; (2) Saya tahu studi seperti apa yang saya inginkan, tetapi saya
belum membuat pilihan pasti; (3) Saya masih mempertimbangkan opsi yang berbeda; (4)
Saya benar-benar tidak tahu mengenai jenis studi apa yang ingin saya lakukan (Germeijs
& De Boeck, 2002), skala tersebut unidimensional.
2. METODE
Partisipan dalam kegiatan Abdimas ini yaitu siswa SMP di SMP Negeri X, Jakarta,
kelas 9D dan 9F yang terdiri atas 71 orang. Pelaksana Abdimas diizinkan melaksanakan
kegiatan Abdimas secara online (daring), dan pelaksana memberikan link video pada
kanal youtube, yaitu sebagai berikut: https://www.youtube.com/watch?v=tgmTtSh7Ec&t=692s
Setelah narasumber memberikan materi mengenai career indecisiveness, kepada
siswa diberikan kuesioner melalui google form (gform) yang memuat evaluasi kegiatan
Abdimas sekaligus berisi skala ukur terkait dengan career indecision. Materi ini merupakan
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kajian dari psikologi pendidikan yang penting diketahui oleh para siswa. Analisis data
dilakukan dengan software PASW versi 25 for windows.
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).
Terkait dengan gambaran data demografis partisipan Abdimas selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan jenis kelamin peserta dalam kegiatan Abdimas ini
lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 1
Gambaran Partisipan Abdimas Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
Jumlah

Persentase

1

Laki-laki

30

42,3

2

Perempuan

41

57,7

Total

71

100,0

Berdasarkan usia dari partisipan dalam kegiatan Abdimas ini, berada pada rentang
usia 13 hingga 15 tahun, Partisipan terbesar berada pada usia 14 tahun. Untuk lebih
jelasnya, tersaji informasinya dalam tabel berikut ini.
Tabel 2
Gambaran Partisipan Abdimas Berdasarkan Usia
No
Usia (tahun)
Jumlah

Persentase

1

13

3

4,2

2

14

50

70,4

3

15

18

25,4

Total

71

100,0

Di dalam kegiatan Abdimas ini, peserta mengisi kuesioner self-report yaitu career
decision scale yang dikembangkan oleh Osipow (1996). Berikut hasil pengujian
reliabilitas awal dan akhir yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas Awal dan Akhir Career Indecision
Reliabilitas Awal
Reliabilitas Akhir
Jumlah Butir

Alpha Cronbach

Jumlah Butir

Alpha Cronbach

22

0.860

19

0.886

Berikut 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 4
Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas
Signifikansi 2-tailed
0.759

Mean
3.9044

SD.
0.94017

Setelah pada awalnya terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data, untuk
menentukan teknik analisis data utama yaitu mengetahui perbandinan nilai mean hipotetik
dan mean empiric dari evaluasi kegiatan, dapat diketahui perbedaan nilai mean empirik
dibandingkan dengan mean hipotetik dengan menggunakan uji descriptive frequencies.
Tabel 5
Perbandingan Nilai Mean Empirik dan Mean Hipotetik
Mean hipotetik
Mean
SD.
3 (skala 0-6)
3.9044
0.94017

Keterangan
Cenderung tinggi

Secara umum, pasca menyaksikan video terkait dengan materi psikoedukasi dalam
menentukan pilihan untuk studi lanjutan, siswa menyatakan bahwa mendapatkan manfaat.
Pengetahuan dan wawasan bertambah hal ini diketahui dari analisis atas respon yang
diberikan. Berikut analisisnya.
Tabel 6
Deskriptif Statistik Evaluasi Pasca Psikoedukasi
No

Aspek

Mean Hipotetik
(skala 1-5)

1

Pengetahuan pasca
penyampaian materi

3

2

Perubahan perasaan
pasca penyampaian
materi

3

Mean
Empirik

SD

Keterangan

4,15

,768

Cenderung
tinggi

3,96

,948

Cenderung
tinggi
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3

Perbedaan niat pasca
penyampaian materi

3

4

Pemahaman arah karier
pasca penyampaian
materi

3

3,59
4,24

1,154
,836

Cenderung
tinggi
Cenderung
tinggi

Perbedaan nilai mean hipotetik dengan nilai mean empirik jelas terlihat. Nampak
lebih besar perolehan nilai mean empirik daripada hipotetik. Nilai mean hipotetik sebesar
3, yang diperoleh dari skala 1-5, sedangkan nilai mean empirik yang diperoleh pada semua
aspek yang lebih dari 3, menandakan bahwa siswa merasakan kebermanfaatan materi
psikoedukasi, merasakan bahwa pengetahuan bertambah, kemudian mendapat informasi
terkait dengan perencanaan studi lanjut dan karir ke depan; ada perubahan perasaan yang
dialami terkait perencanaan studi lanjut dan karir ke depan; perbedaan niat terkait
perencanaan studi lanjut dan karir ke depan; sehingga, menjadi lebih memiliki arah untuk
karir ke depannya.
Dengan demikian, semua nilai mean pada aspek yang dikaji di atas dari nilai 3,
sebagai nilai mean hipotetiknya, menandakan bahwa siswa merasakan kebermanfaatan
kegiatan psikoedukasi ini, sehingga terjadi perubahan dalam pengetahuan, afeksi/ perasaan,
niat serta arah karir ke depannya. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi kami pelaksana
kegiatan psikoedukasi pasca para siswa mendapatkan materi psikoedukasi.
3. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh adanya perbedaan mean hipotetik dan
mean empirik dari aspek terkait dengan pengetahuan terkait dengan perencanaan studi
lanjut dan karir ke depan; perubahan perasaan yang dialami terkait perencanaan studi lanjut
dan karir ke depan; perbedaan niat terkait perencanaan studi lanjut dan karir ke depan;
sehingga, menjadi lebih memiliki arah untuk karir ke depannya.
4. DISKUSI
Seperti yang terlihat dari hasil psikoedukasi dalam kegiatan Abdimas ini, ada
beragam metode untuk menilai persepsi, masing-masing dengan kekuatan dan keterbatasan
dan berguna untuk tertentu tujuan. Kegiatan Abdimas ini dilaksanakan pada siswa sekolah
menengah berusia 13 sampai 15 tahun. Ketika partisipan merasakan kesulitan dalam
pengambilan keputusan karier menggambarkan faktor-faktor pencetus dari career
indecision dan dengan demikian dapat memberikan informasi diagnostik untuk
dilakukannya karier konseling (Gati, et al.,; Xu & Tracey, dikutip dalam Xu & Bhang,
2018).
Dengan hasil pengolahan data bahwa terdapat gambaran bahwa psikoedukasi
dirasakan bermanfaat bagi siswa, hal ini mendukung penelitian dan kajian sebelumnya dari
yang menyebutkan bahwa untuk dapat membantu siswa dalam menentukan pilihan
kariernya, beberapa di antara siswa membutuhkan informasi melalui konseling karier, yang
dapat berfokus pada upaya membantu dalam pengambilan keputusan mengenai karier.
Siswa yang mengalami career indecision atau keragu-raguan dalam kariernya dapat terjadi
karena beberapa alasan, salah satunya karena kurangnya informasi serta mengalami kondisi
dilemma ataupun konflik ketidaksetujuan dari orang-orang penting, seperti orang tua di
sekitarnya.
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5. SARAN
Pada umumnya, Abdimas ini dapat menjadi saluran untuk membagikan informasi
untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, khususnya bagi setiap pihak yang
memerlukan. Dengan adanya intervensi berupa strategi pembelajaran menggunakan teknik
mind map yang diberikan kepada siswa di SMP Negeri X di Jakarta Barat, diharapkan dapat
menjadi bekal yang bermanfaat bagi para pada khususnya serta untuk institusi sekolah pada
umumnya. Bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan insight dalam menentukan pilihan
karier ke depannya.
Melalui jalinan kemitraan antara perguruan tinggi dan pihak sekolah, maka terbina
komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga diharapkan mampu menjadi simbiosis
mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Siswa
yang dalam keseharian mendapat beragam permasalahan dalam belajar, tentunya
mendapatkan hal baru berupa wawasan pengetahuan ataupun transfer of knowledge
sehingga dapat menjadi referensi untuk menambah keyakinan dalam menentukan pilihan
studi lanjutan.
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ABSTRAK
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan ini adalah untuk memberikan
penyuluhan mengenai gejala Hipomania dan Mania serta mendiskusikan mengenai keterkaitannya dengan
Bipolar Disorder. Gejala Hipomania dan Mania adalah bagian dari gejala Bipolar Disorder. Dengan
mengidentifikasi gejala terkait Bipolar Disorder, diharapkan berbagai ide self-destruction (menyakiti diri
sendiri hingga ide bunuh diri), dapat diantisipasi. Berbagai gejala terkait Bipolar Disorder termasuk dalam
gangguan mood. Kegiatan ini penting untuk dilakukan oleh karena data riset kesehatan masyarakat tahun
2013 menunjukkan prevalensi gangguan mood mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk
Indonesia. Kegiatan ini akan dilakukan di komunitas Bipolar Care Indonesia (BCI) pada pertengahan Februari
hingga awal Maret 2020. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya pengetahuan mengenai
bagaimana gambaran pergantian berbagai episode mood pada Bipolar Disorder serta berbagai faktor risiko
yang dapat memunculkan ide bunuh diri yang bisa mengakibatkan perilaku percobaan bunuh diri. Diharapkan
dengan dilakukannya kegiatan ini, anggota komunitas Bipolar dapat melakukan self-assessment dan
mendapatkan insight mengenai kondisi gejala gangguan mood yang dialaminya dan berbagai faktor risiko
yang dapat meningkatkan risiko munculnya ide bunuh diri.
Kata Kunci: hipomania, mania, bipolar, self-assessment, self-destruction

ABSTRACT
The purpose of this community service activity that will be carried out is to provide counseling on the
symptoms of Hypomania and Mania and to discuss their relationship with Bipolar Disorder. Symptoms of
Hypomania and Mania are part of the symptoms of Bipolar Disorder. By identifying symptoms associated
with bipolar disorder, it is hoped that various self-destruction ideas (self-harm to suicidal ideation) can be
anticipated. Various symptoms associated with Bipolar Disorder include mood disorders. This activity is
important to do because public health research data in 2013 shows the prevalence of mood disorders reaches
around 14 million people or 6% of Indonesia's population. This activity will be carried out in the Bipolar
Care Indonesia (BCI) community in mid-February to early March 2020. The problem faced by partner is a
lack of knowledge about how to describe changes in various mood episodes in bipolar disorder as well as
various risk factors that can lead to suicidal ideation that can lead to attempted suicide behavior. It is hoped
that by carrying out this activity, members of the Bipolar community can carry out self-assessments and gain
insight into the condition of the mood disorders they experience and various risk factors that can increase
the risk of suicidal ideation.
Keywords: hypomania, mania, bipolar, self-assessment, self-destruction
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1. PENDAHULUAN
Analisis situasi
Bipolar Disorder merupakan salah satu gangguan mood kronis yang dapat menurunkan
kualitas hidup penderitanya. Bipolar Disorder adalah gangguan afektif atau mood yang
parah atau kronis yang disebut dengan manik depresif dengan karakteristik episode mania,
hipomania, dan depresi yang saling bergantian (Grande et al., 2016). Episode manik dan
hipomanik adalah keadaan mood yang meningkat dan peningkatan energi motorik yang
terbatas dalam durasi waktu yang berbeda dan berbeda pada tingkat keparahanya.
Sedangkan episode depresi adalah suasana hati yang sedih atau murung, berkurangnya
ketertarikan atau kesenangan pada berbagai aktivitas selama paling sedikit dua minggu,
terdapat perubahan sikap dan perilaku dari biasanya, yang menyebabkan kerusakan pada
fungsi sosial, pekerjaan, dan area fungsional lainnya (Mitchell, 2013).
Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 60 juta orang terkena Bipolar. Di
Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman
penduduk, maka kasus gangguan kejiwaan ini terus bertambah. Data Riskesdas tahun 2013
menunjukkan prevalensi gangguan mood mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari
jumlah penduduk Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peran Keluarga
Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat”). Menurut Ketua Bipolar Care Indonesia (BCI)
Bandung, Andri Suratman, sesuai data yang dihimpun oleh BCI, sebanyak 2% masyarakat
Indonesia yang mengidap gangguan mood atau lebih dikenal dengan Bipolar Disorder.
Jumlah dua persen itu setara dengan 72.860 orang yang mengidap gangguan Bipolar
Disorder (Halo Bandung, “BCI sebut ada 2 persen masyarakat Indonesia mengidap
gangguan Bipolar”).
Disamping tingginya prevalensi gangguan Bipolar Disorder pada masyarakat
Indonesia, hal yang turut memprihatinkan adalah gangguan Bipolar Disorder dapat
menyebabkan tingginya risiko bunuh diri pada penderita Bipolar Disorder. Menurut data
dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Jakarta (PDSKJI
Jaya), angka kematian pada penderita gangguan Bipolar jauh lebih tinggi 2-3 kali
dibandingkan gangguan kejiwaan lainnya seperti Skizophrenia. Angka tersebut bahkan 20
kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Menurut Nova Riyanti Yusuf, ketua
PDSKJI Jaya dalam acara Seminar Kesehatan World Bipolar Day 2018, kematian pada
penderita gangguan Bipolar sebagian besar disebabkan karena bunuh diri (Kumparan,
“Penyebab Tingginya Angka Kematian Penderita Gangguan Bipolar”). Dokter spesialis
kedokteran jiwa, Nurmiati Amir, mengatakan bahwa 25-60 persen penderita gangguan
Bipolar Disorder pernah melakukan tindakan percobaan bunuh diri satu kali dalam
hidupnya dan kematian akibat bunuh diri yang tidak tertolong sebanyak 15 sampai 20
persen. Dijelaskan juga bahwa antara 10 sampai 20 persen penderita gangguan Bipolar
Disorder meninggal dunia akibat bunuh diri (Kumparan, “Penyebab Tingginya Angka
Kematian Penderita Gangguan Bipolar”).
Berdasarkan survei WHO, Bipolar Disorder merupakan gangguan psikologis dengan
rangking kedua tertinggi yang mengakibatkan kerusakan fungsional dan kognitif dalam
kehidupan sehari-hari dan mengurangi kualitas kehidupan (Alonso et al., 2011). Depresi
merupakan komponen atau episode yang dominan pada Bipolar Disorder tipe I dan tipe II
yang merupakan faktor utama penyebab ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan
psikososial (Rybakowski et al., 2012). Kurangnya kemampuan psikososial, kognitif, dan
fungsional pada individu dengan Bipolar Disorder ini dapat mengakibatkan stres yang
837

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dapat menimbulkan risiko munculnya ide bunuh diri (De Abreu et al., 2009; Blaney,
Krueger, & Millon, 2015). Bipolar Disorder memiliki asosiasi dengan meningkatnya risiko
ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri, dengan angka kematian diestimasi terjadi pada
10-15% dari pasien Bipolar Disorder (Angst et al., 2005; Simon et al., 2007). Diantara
individu dengan Bipolar Disorder, estimasi percobaan bunuh diri adalah sebesar 25-50%
dimana terdapat proporsi yang lebih tinggi memiliki ide bunuh diri (Koehler-Forsberg et
al., 2017).
Tingginya angka tindakan bunuh diri pada pasien Bipolar Disorder dapat dicegah dengan
memberikan pengobatan yang tepat sedini mungkin. Namun hal ini sulit dilakukan karena
Bipolar Disorder merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang sulit untuk di diagnosa
secara akurat pada masa awal yang berdampak kepada individu misalnya adalah tingginya
biaya medis, berkurangnya produktivitas karena tidak mampu untuk bekerja (Mistry et al.,
2019) dan bunuh diri (Mistry, Escott-Price, Florio, Smith, & Zammit, 2019; Undurraga et
al., 2012; Baldessarini et al., 2010; Hirschfeld, Lewis, & Vornik, 2003; Goodwin, 2012).
Berdasarkan Meyer, Schrader, Ridley, & Lex (2014), Bipolar Disorder adalah proses yang
kompleks yang membutuhkan klinisian untuk melihat diluar presentasi atau penampilan
saat ini, dimana lebih menunjukkan kriteria depresi daripada mania. Apabila tidak hati-hati,
dapat terjadi kesalahan diagnosa sebagai unipolar depresi pada 60% pasien yang mencari
pengobatan terhadap depresi (Hirschfeld, Lewis, & Vornik, 2000) dan hanya 20% dari
pasien Bipolar yang mengalami episode depresi didiagnosa Bipolar dalam kurun waktu
satu tahun saat mencari pengobatan (Hirschfeld, Lewis, & Vornik, 2000). Selain itu, hampir
satu per tiga dari orang-orang dengan BD melaporkan mendapatkan diagnosa yang salah
paling tidak satu kali bahkan memakan waktu sampai dengan 10 tahun sebelum diagnosa
yang tepat dapat dibuat dalam beberapa kasus (Mistry, Escott-Price, Florio, Smith, &
Zammit, 2019; Angst et al., 2005; Meyer, Schrader, Ridley, & Lex, 2014; Hirschfeld et al.,
2000; Baldessarini, Tondo, Baethge, Lepri, & Bratti, 2007).
Untuk itu diperlukan alat ukur skrining Mania/Hipomania sehingga dapat dilakukan
diagnosa Bipolar Disorder yang tepat kepada pasien yang menunjukkan simtom depresi.
Saat ini di dunia terdapat lima self-rated kuesioner yang mengukur Hipomania atau Mania
pada Bipolar Disorder yaitu MDQ (Mood Disorder Quetionnaire), HCL-16 (Hypomania
Checklist-16), HCL-20 (Hypomania Checklist-20), HCL-32 (Hypomania Checklist-32),
dan HCL-33 (Hypomania Checklist-33).
Keistimewaan HCL-32 dari MDQ adalah Sensitivity pada HCL-32 lebih tinggi
dibandingkan pada MDQ (HCL-32: 87%-90% versus MDQ: 80%-84%) namun Specificity
pada MDQ lebih tinggi dibandingkan HCL-32 (HCL-32: 26%-42% versus MDQ: 44%69%) (Meyer et al., 2011; Angst et al., 2010). Yang kedua berdasarkan penelitian oleh
Vieta et al. (2007) pada pasien Bipolar Disorder di Spanyol yaitu HCL-32 memiliki
konsistensi internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan MDQ (0.94 versus 0.90). Studi
analisis transcultural pada 2606 pasien di lima benua yang tersebar di seluruh dunia (Eropa
Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Selatan dan Asia Timur) menunjukkan bahwa
alat ukur HCL-32 memiliki stabilitas yang baik (Angst et al., 2010).
Kemudian HCL-32 dimodifikasi menjadi versi HCL-33 yaitu versi HCL-32 dengan
menambahkan satu item pada alat ukur tersebut. HCL-33 merupakan modifikasi terbaru
dari HCL-32 dan lebih efektif dalam mengukur Hipomania atau Mania (Feng et al., 2016).
Keistimewaan HCL-33 dari HCL-32 adalah reliabilitas (Alpha Cronbach) dari HCL-33
lebih tinggi dibandingkan HCL-32 (0.88 pada sampel Chinese dan Taiwanese, 0.82 pada
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sampel Italian, dan 0.86 pada sampel Swedish (Angst et al., 2005; Wu et al., 2008; Yang et
al., 2012) yang mengindikasikan bahwa HCL-33 memiliki konsistensi internal yang lebih
tinggi dibandingkan HCL-32 (Feng et al., 2016). Adaptasi HCL-33 oleh Feng et al. (2016)
pada sampel Chinese menunjukkan bahwa HCL-33 memiliki properti psikometri yang
sangat baik sebagai alat ukur skrining BD-I dan BD-II dari non Bipolar sama seperti pada
sampel Italia dan Swedia (Angst et al., 2005; Yang et al., 2011 dalam Feng et al., 2016;
Feng et al., 2017). Nilai Alpha Cronbach untuk HCL-33 adalah 0.92 pada keseluruhan
sampel, 0.93 untuk faktor I “Active/elated” dan 0.76 untuk faktor II “Risk-taking/irritable”.
Di Indonesia sendiri belum ada adaptasi dan validasi alat ukur HCL padahal sangat
penting dilakukan diagnosa Bipolar Disorder yang tepat sedini mungkin pada pasien
terutama yang menunjukkan simtom depresi. Dari diagnosa yang tepat sedini mungkin itu
kemudian dapat diberikan pengobatan yang tepat kepada pasien Bipolar Disorder yang
dapat menurunkan tingkat keparahan Bipolar Disorder sehingga diharapkan dapat
mencegah risiko bunuh diri pada pasien Bipolar Disorder.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami dan pihak mitra, yang dalam hal ini
diwakili oleh Ketua atau Founder BCI (Bipolar Care Indonesia) Ibu Vindy, sepakat
mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk anggota komunitas
Bipolar Care Indonesia dengan tujuan memberikan psikoedukasi mengenai fenomena dan
gejala Bipolar berdasarkan skrining Hipomania dan Mania. Termasuk informasi bagaimana
tingkat keparahan Depresi dan Hipomania atau Mania dapat meningkatkan kemungkinan
adanya ide bunuh diri. Kegiatan PKM ini bertajuk “Identifikasi Awal Kecenderungan
Bipolar Disorder Sebagai Antisipasi Suicidal Ideation Pada Komunitas Bipolar Care
Indonesia”
Permasalahan pada Mitra
Pemahaman yang kurang terhadap kondisi mood yang berubah-ubah serta berbagai
faktor risiko diluar kondisi mood yang dapat meningkatkan risiko munculnya ide bunuh
diri semakin meningkatkan perhatian terhadap perlunya pemahaman yang memadai
terhadap berbagai episode pada Bipolar Disorder serta faktor risiko yang dapat
memperparah simtom Bipolar Disorder sehingga memunculkan ide bunuh diri.
Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan dua
permasalahan sebagai berikut:
a) Anggota komunitas BCI belum mengetahui konsekuensi atau akibat dari episode
depresi dan mania pada Bipolar Disorder, yaitu munculnya ide untuk bunuh diri.
b) Anggota komunitas BCI belum mengetahui faktor risiko yang dapat memperparah
simptom dari Bipolar Disorder, yaitu munculnya ide untuk bunuh diri.
Solusi yang Ditawarkan
Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya,
maka kami sebagai tim pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat telah
menyiapkan rencana kegiatan yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan
tersebut, yaitu:
a) Mempersiapkan materi bagi anggota komunitas BCI agar mampu memahami
konsekuensi atau akibat dari episode depresi dan mania pada Bipolar Disorder,
salah satunya yaitu munculnya ide untuk bunuh diri.
b) Mempersiapkan materi bagi anggota komunitas BCI agar mampu memahami
perilaku (faktor risiko) yang dapat memperparah simptom dari Bipolar Disorder,
yaitu munculnya ide untuk bunuh diri.
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METODE PELAKSANAAN PKM
Penjajakan pendahuluan yang telah dilakukan selama penelitian yaitu mencari
komunitas yang akan menjadi mitra. Kemudian dilakukan penggalian kebutuhan anggota
komunitas BCI melalui diskusi tatap muka dengan Ketua atau Founder BCI yaitu Ibu
Vindy. Setelah didapatkan persetujuan secara verbal dari Ibu Vindy, kemudian
pengambilan data dilakukan melalui Google Form. Setelah itu, telah diterima persetujuan
secara tertulis dari pihak komunitas BCI untuk pelaksanaan program pengabdian kepada
masyarakat yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bekerja sama (MoU) yang
telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak BCI dan pihak Universitas
Tarumanagara.
Narasumber dan Peserta Kegiatan
Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Felinda Stefika, S.Psi. dan Dr. P.
Tommy Y. S. Suyasa, S.Psi.,M.Psi., Psi., serta narasumber tamu atau undangan yaitu Elaine
Novieany, S.Psi. dan Hosea Gunawan, S.Psi.. Kegiatan seminar yang dilaksanakan di
kantor BCI yaitu Kemang Selatan dihadiri oleh 18 peserta yang merupakan anggota BCI,
kerabat anggota BCI, atau pun peserta dari luar anggota BCI yang mengetahui mengenai
kegiatan seminar dari BCI yaitu Ibu Vindy sebagai Ketua dan atau Founder BCI dan satu
orang anggota pengurus BCI. Peserta dari pengabdian kepada masyarakat adalah anggota
dari BCI, dengan mayoritas jenis kelamin perempuan dengan rentang usia 25-35 tahun.

Langkah-langkah/Prosedur
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tahapan langkah – langkah dalam
melaksanakan solusi sebagai berikut:
a) Identifikasi kebutuhan anggota komunitas BCI dengan mengadakan asesmen (selfrated kuesioner) untuk mengukur Hipomania atau Mania.
b) Menyusun materi tentang konsekuensi dari episode depresi dan mania pada Bipolar
Disorder, yaitu munculnya ide untuk bunuh diri dan faktor risiko yang dapat
memperparah simptom dari Bipolar Disorder, yaitu munculnya ide untuk bunuh
diri.
c) Mengadakan penyuluhan mengenai materi konsekuensi dari episode depresi dan
mania pada Bipolar Disorder, yaitu munculnya ide untuk bunuh diri dan faktor
risiko yang dapat memperparah simptom dari Bipolar Disorder, yaitu munculnya
ide untuk bunuh diri.
d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan seminar/penyuluhan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kegiatan
Pada bulan Januari 2020 dilakukan identifikasi kebutuhan anggota komunitas BCI yang
menentukan topik Bipolar Disorder yang akan dipresentasikan. Kemudian dibuat desain
poster sebagai iklan untuk disebarkan lewat media masa yaitu Instagram dan Facebook.
Pada bulan Februari, materi presentasi disiapkan oleh para narasumber pada 15-29 Febuari
2020. Selain itu, menentukan desain poster, banner dan sertifikat yang diperlukan saat acara
seminar berlangsung. Pertengahan Februari, anggota tim mengadakan rapat terakhir untuk
mendiskusikan persiapan teknis dan materi seminar.
Pada hari Sabtu, 7 Maret 2020, seminar PKM di BCI dilaksanakan. Ketiga narasumber
datang pada pukul 08.00 untuk mempersiapkan ruangan dan peralatan teknis yang
dibutuhkan untuk presentasi. Acara seminar berlangsung selama 2 jam 30 menit yaitu dari
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pukul 10:00 sampai pukul 12:30. Selama seminar berlangsung, peserta terlihat sangat
antusias dengan topik yang dibawakan. Mereka terlihat banyak mencatat dan
memperhatikan layar proyektor selama presentasi berlangsung. Selama sesi tanya jawab,
banyak peserta yang bertanya dan memberikan tanggapan berupa sharing singkat
berdasarkan pengalaman pribadi.
Topik yang dipresentasikan dalam acara seminar Bipolar Disorder di BCI terdiri dari
tiga topik besar dari tiga narasumber/presenter yang berbeda yaitu dimulai dengan topik
pertama, “Bipolar: Stigma dan Fakta” yang dipresentasikan oleh Hosea Gunawan, S. Psi.
Kemudian dilanjutkan dengan topik kedua, “Identifikasi awal Bipolar sebagai antisipasi ide
bunuh diri” yang dipresentasikan oleh Felinda Stefika, S. Psi. Terakhir topik yang ketiga,
“Bipolar Survivor Kit” yang dipresentasikan oleh Elaine Novieany, S. Psi.
Setelah itu, tim PKM melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pada pertengahan
Maret sampai dengan akhir Maret, tim PKM melakukan pengecekan terhadap hasil pre dan
post test. Analisa yang digunakan adalah dengan membandingkan jawaban peserta saat pretest dan post-test. Diharapkan jawaban peserta pada post-test mendekati sasaran yaitu
memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik setelah mendengarkan presentasi.
Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di komunitas BCI pada hari Sabtu, 7
Maret 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan
Sesi
Persiapan

Acara Pembukaan

Pukul
08.00-10.00

10.00-10.30

Nama Pelaksana

Topik

Felinda Stefika,
S.Psi., Hosea
Gunawan, S.Psi.,
dan Elaine
Novieany, S.Psi.
Dr. P. Tommy Y. S.
Suyasa, M.Psi., Psi.

Kegiatan
Persiapan materi
Persiapan tempat

Pembukaan,
Perkenalan dan
Mindfulness

Perkenalan singkat
apa itu Psikologi
Perkenalan program
studi Magister
Psikologi Untar
Mindfulness

Sesi 1

10.30-11.00

Hosea Gunawan, S.
Psi

Bipolar: Stigma dan
Fakta

Ice breaking 5 menit
Presentasi 20 menit
Pertanyaan 5 menit

Sesi 2

11.00-11.30

Felinda Stefika, S.
Psi

Identifikasi awal
Bipolar sebagai
antisipasi ide bunuh
diri

Ice breaking 5 menit
Presentasi 20 menit
Tanya jawab 5
menit
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Sesi 3

11.30-12.00

Elaine Novieany, S.
Psi

Bipolar survival kit

Ice breaking 5 menit
Presentasi 20 menit
Pertanyaan 5 menit

Penutupan

12.00-12.30

Hosea Gunawan,
S.Psi., Felinda
Stefika, S.Psi., dan
Elaine Novieany,
S.Psi.

Penutupan

Foto bersama
Foto di banner
masing-masing
Pembagian makan
siang
Administrasi dengan
Ibu Vindy

Gambar 1. Pembukaan oleh Dr. P. Tommy Y. S. Suyasa, M.Psi., Psi.

Gambar 2. Presentasi Sesi 2 oleh Felinda Stefika, S.Psi
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Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Presenter oleh Ibu Vindy Selaku Founder BCI

Pre dan Post Test Peserta Seminar
Untuk mengevaluasi pemahaman peserta mengenai topik yang di presentasikan, peserta
diberikan pre test yaitu sebelum presentasi dimulai dan post test yaitu saat sesudah
presentasi.
Berikut ringkasan hasil pre dan post test peserta seminar Pengabdian Kepada Masyarakat
di BCI:
Tabel 2. Perbedaan Pre dan Post Test
No

Pertanyaan

Jawaban Pre Test

Jawaban Post Test

1

Jelaskan apa
saja
konsekuensi
atau akibat
dari episode
depresi dan
mania pada
Bipolar
Disorder?

Kebanyakan
peserta menjawab
alkohol, substance
abuse dan ide
bunuh diri

•
•
•
•

Substance abuse.
Gangguan makan
Ide bunuh diri
Gangguan
interpersonal/sosial

Peserta
sebelumnya
sudah memiliki
pemahaman
mengenai
konsekuensi dari
simtom Bipolar
Disorder dimana
menjadi semakin
matang dengan
pemaparan hasil
penelitian ide
bunuh diri
sebagai risiko
dari Bipolar
Disorder.

2

Apa saja
perilaku yang
dapat
memperparah
simptom dari
Bipolar
Disorder?

Kebanyakan
peserta menjawab
tidak ada dukungan
dari keluarga atau
teman, stigma
negatif dari
lingkungan, tidak
diterima atau
ditolak oleh

•

Riwayat Bipolar
Disorder pada
keluarga
Komorbid Substance
Use Disorder
Penyalahgunaan
alkohol
Depresi berat/parah
Gejala psikotik

Peserta
sebelumnya
sudah memahami
perilaku atau
simtom pada
Bipolar yang
dapat
menimbulkan ide
bunuh diri.

•
•
•
•

Pembelajaran
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keluarga dan
lingkungan dan
penyalahgunaan
alkohol dan obatobatan terlarang.

•

Percobaan bunuh diri
di masa lalu

Setelah
presentasi,
peserta
mengetahui
faktor-faktor
risiko lain yang
dapat
memperparah
simtom Bipolar
Disorder sehingga
dapat
mengakibatkan
munculnya
pikiran atau ide
bunuh diri.

Gambar 4. Pre dan Post Test Peserta PKM di BCI
Pencatatan HKI (Hak Karya Ilmiah)
Alat Ukur Hipomania dan Mania HCL-25 hasil adaptasi bahasa Indonesia telah didaftarkan
ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa
Karya Ilmiah dengan judul ciptaan Hypomania Checklist – 25 (HCL – 25).

Gambar 5. Sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan Alat Ukur HCL-25
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4. KESIMPULAN
Kegiatan seminar Pengabdian Kepada Masyarakat di BCI telah memenuhi target yang ingin
dicapai yaitu:
a) Peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dan benar (teruji melalui scientific
research) mengenai konsekuensi atau resiko (substance abuse, binge eating,
kerusakan kemampuan kognitif, dan munculnya ide untuk bunuh diri) dari episode
depresi dan mania pada Bipolar Disorder.
b) Faktor yang dapat memperparah simptom dari Bipolar Disorder (gangguan afektif,
komorbid generalized anxiety disorder, komorbid substance use disorder, depresi
berat, gejala psikotik, percobaan bunuh diri di masa lalu, komorbiditas
penyalahgunaan alkohol, spektrum gejala panik, dan masa kemunculan yang lebih
dini), yaitu munculnya ide untuk bunuh diri.
Untuk seminar selanjutnya, disarankan untuk menyediakan waktu yang lebih panjang
sehingga tersedia waktu yang cukup untuk sesi tanya jawab dan sharing. Kemudian pihak
BCI dapat lebih interaktif dalam perencanaan seminar dalam hal topik seminar. Misalnya
pengurus BCI mengumpulkan pertanyaan atau topik yang paling menarik seputar Bipolar
Disorder. Kemudian topik yang akan dipresentasikan adalah topik yang paling banyak
dipilih oleh anggota BCI. Dengan cara seperti itu, maka diharapkan lebih banyak peserta
yang hadir ke acara seminar. Untuk pelatihan berikutnya, juga dapat dilaksanakan
konseling individual/kelompok berdasarkan pengisian alat ukur sehingga peserta dapat
lebih menyadari keadaan dirinya, baik ide untuk bunuh diri maupun faktor resiko yang
dilakukan sebagai pemicu ide untuk bunuh diri.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penelitian dan pelaksanaan
PKM ini yaitu Pembimbing Tesis, Ibu Prof. Dr. Ediasri Toto Atmodiwirjo, Psikolog dan
Bapak Dr. P. Tommy Y. S. Suyasa, Psikolog. Kemudian kepada Founder BCI yaitu Ibu
Vindy atas ijin pengambilan data dan dukungan dalam pelaksanaan PKM di komunitas
BCI. Selain itu juga kepada ketua LPPM, Bapak Jap Tji Beng, PhD. atas persetujuan
pemberian dana pelaksanaan PKM. Terakhir ucapakan terima kasih kepada asisten
pelaksana PKM yaitu Saudari Hanna Christina Uranus, S.Psi yang turut membantu perihal
administratif setelah pelaksanaan PKM.
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ABSTRAK
Masa remaja adalah masa beradaptasi dan mengatasi masalah dalam menghadapi masa transisi dari anakanak menuju dewasa dengan adanya perubahan pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Proses
perkembangan ini seringkali membuat remaja mengalami masalah psikologis, baik oleh faktor internal
maupun eksternal. Perundungan dan pelecehan seksual adalah beberapa faktor eksternal yang terus menjadi
sorotan di kalangan remaja, khususnya di Indonesia. Faktor eksternal ini dapat memberikan dampak masalah
psikologis seperti kecemasan, kecemasan sosial, depresi hingga keinginan untuk bunuh diri. Pihak sekolah
sebagai lembaga pendidikan yang turut terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswa remaja
merasa perlu adanya langkah preventif terhadap fenomena perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi
di kalangan remaja di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mempertangguh diri para remaja dalam
menghadapi masalah, melalui pemberian informasi sebagai langkah pencegahan masalah psikologis dari
perundungan dan pelecehan seksual, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapinya.
Metode pelaksanaan adalah dengan melakukan psikoedukasi kepada para siswa dan guru melalui daring.
Hasil yang dicapai dari psikoedukasi adalah terdapat 177 dari 264 siswa (67,05%) mengalami peningkatan
pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi pertama, terdapat 234 dari 282 siswa (82,97%) mengalami
peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi kedua, serta terdapat 209 dari 270 siswa
(77,40%) mengalami peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi ketiga. Dengan demikian
melalui psikoedukasi yang diberikan, para siswa dan guru telah memiliki pengetahuan mengenai dampak,
serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual.
Kata Kunci: perundungan, pelecehan seksual, ketangguhan, siswa
ABSTRACT
Adolescence is a period of adapting and overcoming problems of the transition from childhood to adulthood
with changes in physical, cognitive, and psychosocial aspects. This development process often causes
adolescents to experience psychological problems, both by internal and external. Bullying and sexual
harassment are some of the external factors that continue to be under the spotlight among adolescents,
especially in Indonesia. These external factors can impact psychological problems such as anxiety, social
anxiety, depression, and suicidal thoughts. School as an education institution that also has involvement in
adolescence students’ development and growth, would like to take preventive measure regarding the bullying
and sexual harassment phenomenon that also happened within Indonesian adolescents. This can be prevented
by building youth resilience through providing information as a measure to prevent psychological problems
that may occur from bullying and sexual harassment, as well as steps that can be taken to deal with them.
The method of implementation is to conduct online psychoeducation for students and teachers. The results
achieved from the psychoeducation are 177 out 264 students (67,05%) in the first online psychoeducation
session, 234 out 282 students (82,97%) in the second online psychoeducation session, and 209 out 270
students (77,40%) in the third online psychoeducation session had information increasement regarding
bullying and sexual harassment. Therefore through the psychoeducation, the students and teachers had
knowledge of the impact, and steps that can be taken in dealing with bullying and sexual harassment.
Keywords: bullying, sexual harassment, toughness, students
848

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

1.

PENDAHULUAN
Remaja adalah masa transisi dari tahap perkembangan anak-anak menuju tahap dewasa
yang ditandai dengan adanya perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial
(Papalia & Martorell, 2014). Remaja sering mengalami masalah psikologis, seperti
kecemasan, pandangan negatif terhadap bentuk tubuhnya, penggunaan zat terlarang,
kenakalan remaja, depresi hingga pemikiran atau bahkan percobaan bunuh diri, dan lain
sebagainya. Berbagai permasalahan psikologis tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai
macam faktor, dari faktor internal dan faktor eksternal atau lingkungan. Beberapa faktor
tersebut misalnya kejadian traumatis seperti diabaikan oleh orangtua atau keluarga,
perceraian orangtua, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.
Kasus perundungan dan pelecehan seksual, sudah sejak lama menjadi sorotan masyarakat
di Indonesia. Komisioner KPAI mengatakan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam
kurun waktu Januari hingga April 2019 didominasi oleh perundungan berupa kekerasan
fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual (Maradewa, 2019). Perundungan adalah
penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis dan didefinisikan sebagai perilaku agresif
atau pelecehan yang disengaja oleh teman sebaya yang dilakukan berulang kali dan
melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, baik yang aktual maupun yang dirasakan, antara
korban dan pelaku perundungan (dalam Wolke & Lereya, 2015).
Perundungan dapat dikategorikan secara luas ke dalam bentuk kekerasan secara
langsung dan tidak langsung. Perundungan langsung adalah ekspresi kekuasaan yang
terang-terangan dan dapat mencakup kekerasan fisik (memukul, menendang) dan verbal
(penghinaan, pelecehan ras atau seksual, ancaman). Perundungan tidak langsung adalah
manipulasi terselubung dari hubungan sosial untuk menyakiti (bergosip, menyebarkan
desas-desus) atau mengecualikan individu yang menjadi korban (Lamb, Pepler & Craig,
2009). Selain itu, terdapat pula jenis perundungan siber, yaitu tindakan merugikan yang
dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang melalui komputer, telepon genggam, dan
perangkat elektronik lainnya (Hinduja & Patchin, 2019).
KPAI menjelaskan kasus perundungan di Indonesia pada tahun 2019 berupa korban
pengeroyokan 3 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, 12 kasus
kekerasan psikis, dan kasus anak merundung guru sebanyak 4 kasus (Maradewa, 2019).
Retno sebagai Komisioner KPAI juga menyatakan bahwa perundungan dengan mengejek
teman satu sama lain di dunia maya masih berlanjut ke dunia nyata ditandai dengan
perlakuan buruk/penganiayaan (Maradewa, 2019). Selanjutnya kasus kekerasan seksual
dalam ranah publik, termasuk didalamnya yaitu pelecehan seksual juga marak terjadi di
Indonesia. Hal ini didukung dengan hasil survei oleh lima organisasi di Indonesia
(Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis
Jakarta (JFDG), dan Change.org) mencatat 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki
pernah mengalami pelecehan seksual dalam ranah publik (Change.org, 2019). Pelecehan
seksual dibagi menjadi 3 bentuk yaitu verbal, nonverbal, dan fisik. Contoh tindakan
pelecehan seksual verbal yaitu (a) mengalami siulan, (b) dipanggil dengan kata ‘sayang’,
‘cewek’ atau ‘cowok’, (c) digoda ketika di jalan oleh orang yang tidak dikenal atau
catcalling, (d) mengalami komentar seksual tentang pakaian, tubuh dan penampilan.
Pelecehan seksual nonverbal meliputi (a) dilihat dari atas sampai bawah, (b) orang lain
menunjukkan ekspresi wajah seperti mencium, mengedipkan mata, dan menjilat bibir, (c)
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diikuti orang lain. Pelecehan seksual fisik dapat berupa (a) dipeluk, (b) dicium, (c) dibelai,
(d) tubuh disentuh orang lain (United Nations, 2019).
Perundungan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan efek psikologis dan sosial
yang cukup kuat. Korban dapat mengalami kecemasan sosial (Yanwar, 2020), memiliki ide
bunuh diri (Tandiono, 2020), hingga menurunnya kualitas hidup (Mallista, 2020).
Kecemasan adalah respon emosional yang disebabkan karena rasa takut. Kecemasan
ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang cemas, dan perubahan fisik seperti peningkatan
tekanan darah, berkeringat, gemetar, pusing atau detak jantung yang cepat (American
Psychological Association [APA], 2019). Berbeda dengan kecemasan, kecemasan sosial
merupakan ketakutan yang terus-menerus terhadap satu atau lebih situasi sosial atau kinerja
di mana orang tersebut terpapar dengan orang lain atau kemungkinan pengawasan oleh
orang lain (APA, 2013). Leichsenring dan Leweke (2017) menjelaskan gangguan
kecemasan sosial ditandai oleh rasa takut yang intens akan situasi sosial di mana orang
tersebut dapat diteliti oleh orang lain. Orang dengan kecemasan sosial takut dievaluasi
secara negatif (misalnya, diadili sebagai cemas, lemah, bodoh, membosankan, atau tidak
disukai).
Kondisi lain yang dapat dialami oleh individu yang mengalami perundungan atau
pelecehan seksual adalah depresi. Depresi adalah gangguan terhadap ketidakmampuan
terhadap penderitaan emosional yang cukup besar, gangguan interpersonal yang parah, dan
meningkatnya resiko pada penyakit fisik dan kematian (Ingram, Williams, Sharp,
Harfmann, 2015). Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang
berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang,
serta terjadi sepanjang hari dan berlangsung paling tidak selama 2 minggu (APA, 2013).
Kondisi depresi yang semakin parah jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan ide
bunuh diri hingga melakukan percobaan bunuh diri semakin tinggi. Bunuh diri menjadi
penyebab kematian kedua tertinggi pada usia 15-29 tahun secara umum (WHO, 2016).
Kemampuan regulasi diri menunjukkan keterkaitannya dengan pola perkembangan
perilaku remaja dan masalah perilaku (Kashdan, Weeks & Savostyanova, 2011).
Kemampuan regulasi diri adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatur pikiran,
perasaan, dan perilakunya untuk kemudian dievaluasi sehingga terarah sesuai dengan
keinginan, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya (Baumeister &
Bushman, 2011). Selain itu, kualitas hidup individu dengan gangguan kecemasan dapat
mengalami penurunan (Raknes et al., 2017). WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai
persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya serta sistem
nilai yang ada di lingkungan hidup mereka serta dalam kaitannya dengan tujuan, harapan,
standar, serta kekhawatiran mereka. Kualitas hidup adalah sebuah konsep yang sangat luas,
yang dipengaruhi secara kompleks oleh kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat
kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi, dan hubungan seseorang dengan hal-hal
yang menonjol di lingkungan (WHO, 1997).
Lingkungan keluarga (rumah), tetangga, sekolah, dan tempat bekerja merupakan
sistem terkecil (mikro sistem) yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. Pada
usia remaja, hubungan mereka dengan keluarga menjadi lebih berjarak dan hubungan
dengan teman menjadi lebih dekat (Santrock, 2011). Kepuasan terhadap pertemanan
memiliki kemungkinan menjadi faktor protektif dalam mencegah masalah psikologis (Bell
et al., 2017; Lebowitz, Blumberg, & Silverman, 2018). Bukowski, Hoza, dan Boivin (1994)
menyatakan bahwa kualitas hubungan pertemanan dikarakteristikkan dengan lima aspek
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atau dimensi, yaitu companionship, conflict, help, closeness, dan security. Di sisi lain,
adanya berbagai faktor yang tidak dapat dikontrol terkait hubungan pertemanan (Wolke &
Lereya, 2015). Hubungan dalam pertemanan yang tinggi ditandai dengan kesadaran diri
terhadap masalahnya, namun belum tentu menemukan jalan keluar dalam memecahkan
permasalahan (Rose, 2002).
Selain itu keluarga memberikan peran yang tidak kalah pentingnya, sebagai salah satu
mikro sistem dalam kehidupan seorang anak (Bronfenbrenner dalam Paramita & Soetikno,
2017). Pola asuh yang positif dan keberfungsian keluarga yang baik memiliki hubungan
dengan meningkatnya kemampuan regulasi diri (Hardaway, Wilson, Shaw dan Dishion,
2011). Keluarga yang mencapai suatu keseimbangan pada sistem keluarga dan dalam
hubungan satu sama lain dapat disebut memiliki fungsi keluarga yang baik. Perubahan yang
terjadi pada satu anggota keluarga mengharuskan perubahan pada anggota lainnya jika
ingin mencapai keseimbangan yang baru (Olson, DeFrain, Skogrand, 2011). Remaja yang
memiliki fungsi keluarga yang baik, secara umum anggota keluarga memiliki tingkat gejala
gangguan perilaku yang lebih rendah. Sistem keluarga yang seimbang ditunjukkan dengan
memenuhi tiga fungsi keluarga yaitu kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi yang baik.
Kohesi merupakan kedekatan emosi tiap anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling
percaya, jujur dan menghabiskan waktu bersama. Fleksibilitas merupakan fungsi keluarga
yang ditunjukkan dengan membantu satu sama lain dalam mengatasi permasalahan.
Terakhir, komunikasi mencakup tindakan keterbukaan anggota keluarga dalam diskusi dan
saling bertukar informasi (Olson, 2000).
Penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2019 (Yanwar, Mallista dan Tandiono,
2019) diperoleh data bahwa dari 178 partisipan, terdapat 177 partisipan pernah mengalami
perundungan dan 123 partisipan pernah mengalami pelecehan seksual. Selain itu,
berdasarkan hasil penelitian lanjutan pada 9 partisipan, didapatkan bahwa para korban
perundungan dan pelecehan seksual mendapatkan berbagai dampak negatif hingga
mempengaruhi kemampuannya di kehidupan sehari-hari. Perundungan dan pelecehan
seksual sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya para remaja, maka diperlukan
suatu tindak lanjut untuk meningkatkan ketangguhan mencakup perubahan yang lebih
positif dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku dalam menghadapi perundungan dan
pelecehan seksual tersebut. Tindak lanjut untuk meningkatkan ketangguhan para remaja
adalah dengan memberikan informasi sebagai langkah pencegahan masalah psikologis dari
perundungan dan pelecehan seksual, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
menghadapinya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penyelenggara kegiatan mengusulkan untuk
dilakukannya psikoedukasi kepada para siswa dan guru melalui daring. Terdapat tiga topik
yang diangkat yaitu pertemanan yang tidak sehat (toxic friendship), perundungan
(bullying), dan pelecehan seksual (sexual harassment). Psikoedukasi dilakukan dengan
tujuan agar para siswa dan guru memiliki pengetahuan mengenai dampak, serta langkahlangkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual.
2.

RUMUSAN MASALAH
Pihak Sekolah Yayasan Tarakanita sebagai lembaga pendidikan yang turut terlibat
dalam proses pertumbuhan dan perkembangan para siswa remaja sedang mengenyam
pendidikan di bawah naungan yayasan sekolah ini, menyadari perlu adanya langkah
preventif terhadap fenomena perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di kalangan
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remaja di Indonesia. Untuk itu para siswa dan guru SMA di Yayasan Tarakanita
memerlukan informasi mengenai perundungan dan pelecehan seksual serta cara dalam
meningkatkan ketangguhan dalam aspek kognitif ketika menghadapi peristiwa tersebut,
serta dukungan dari lingkungan (teman, keluarga, komunitas, dan lainnya).
3.

TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dari kegiatan psikoedukasi ini adalah untuk meningkatkan ketangguhan remaja
dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual dengan lebih positif. Peningkatan
ketangguhan dilihat dari aspek kognitif melalui pemberian informasi kepada para siswa dan
guru memiliki pengetahuan mengenai dampak, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan
dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual.
Manfaat dari adanya psikoedukasi ini yaitu para siswa semakin meningkatkan ketangguhan
dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual, sehingga diharapkan para siswa
dan guru dapat menerapkan langkah-langkah preventif.
4. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan bentuk psikoedukasi pada
murid dan guru SMA/SMK Tarakanita Nasional secara daring melalui aplikasi zoom
meeting. Susunan acara kegiatan dan pembagian pemateri yang diberikan pada saat
pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada tabel 1, 2, dan 3.
Tabel 1 . Susunan acara
kegiatan Topik 1: Do I have toxic friendship?
No

Waktu

Kegiatan

Pemateri

1

08.55 - 09.00 Pembukaan acara: doa, peraturan selama pelaksanaan

Moderator Tarakanita

2

09.00 - 09.03 Penjelasan mengenai acara dan lomba esai

Moderator Tarakanita

3

09.03 - 09.08 Pembukaan dari pihak Tarakanita

Kepala Divisi
Pendidikan Tarakanita

4

09.08 - 09.10

5

09.10 - 09.15 Pre-test Materi 1

6

09.15 - 09.17 Pembukaan dari pembicara mengenai overview topik webinar

7

09.17 - 10.17 Materi : Do I have Toxic Friendships?

Pengenalan 2 pembicara: Indira Mustika Tandiono, S.Psi dan
Stella Tirta, M.Psi., Psikolog

a. Apa itu toxic friendship?
b. How to build quality friendship?
c. How to support each other in healthy friendship?

Moderator Tarakanita
Indira Mustika
Tandiono, S.Psi
Stella Tirta, M.Psi.,
Psikolog

Indira Mustika
Tandiono, S.Psi &
Stella Tirta, M.Psi.,
Psikolog

d. Other support system (keluarga, guru, komunitas)
8

10.17 - 10.47 Sesi Tanya Jawab

Indira Mustika
Tandiono, S.Psi &
Stella Tirta, M.Psi.,
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Psikolog

9

10.47 - 10.52 Post-test Materi 1 dan Evaluasi Kegiatan

10

10.52 - 11.00

Penutupan acara: Mengingatkan mengenai lomba essay dan
Foto Bersama

Indira Mustika
Tandiono, S.Psi
Moderator Tarakanita

Tabel 2 . Susunan acara kegiatan Topik 2: Am I being bullied?
No

Pukul

Kegiatan

Pemateri

1

08.55 - 09.00

Pembukaan acara: doa,, peraturan selama pelaksanaan

Moderator Tarakanita

2

09.00 - 09.03

Penjelasan mengenai acara dan lomba esai

Moderator Tarakanita

3

09.03 - 09.08

Pembukaan dari pihak Tarakanita

4

09.08 - 09.10

Pengenalan 2 pembicara: Rini Purnamasari Yanwar, S.Psi dan
Moderator Tarakanita
Naomi Soetikno, M.Pd, Psikolog

5

09.10 - 09.15

Pre-test Materi 2

6

09.15 - 09.17

Pembukaan dari pembicara mengenai overview topik webinar

7

09.17 - 10.17

Materi : Am I being bullied?

Kepala Divisi
Pendidikan
Tarakanita

Rini Purnamasari
Yanwar, S.Psi

a. What is bullying?
b. Myths and facts about bullying
c. The impact of bullying
d. Tips and tricks on dealing with bullying

Dr. Naomi Soetikno,
M.Pd, Psikolog

Rini Purnamasari
Yanwar, S.Psi dan
Dr. Naomi Soetikno,
M.Pd, Psikolog

e. Support system (teman, guru, keluarga dan komunitas)
Rini Purnamasari
Yanwar, S.Psi dan
Dr. Naomi Soetikno,
M.Pd, Psikolog

8

10.17 - 10.47

Sesi Tanya Jawab

9

10.47 - 10.52

Post-test Materi 2 dan Evaluasi Kegiatan

10

10.52 - 11.00

Penutupan acara: Mengingatkan mengenai lomba essay dan
Foto Bersama

Rini Purnamasari
Yanwar, S.Psi
Moderator Tarakanita

Tabel 3 . Susunan acara kegiatan Topik 3: Tackling sexual harassment
No

Pukul

Kegiatan

Pemateri

1

08.55 - 09.00

Pembukaan acara: doa, peraturan selama pelaksanaan

Moderator Tarakanita

2

09.00 - 09.03

Penjelasan mengenai acara dan lomba esai

Moderator Tarakanita

3

09.03 - 09.08

Pembukaan dari pihak Tarakanita

Kepala Divisi
Pendidikan
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Tarakanita

4

09.08 - 09.10

Pengenalan 2 pembicara: Kezia Mallista, S.Psi dan Stella
Tirta, M.Psi., Psikolog

Moderator Tarakanita

5

09.10 - 09.15

Pre-test Materi 3

Kezia Mallista, S.Psi

6

09.15 - 09.17

Pembukaan dari pembicara mengenai overview topik webinar

Stella Tirta, M.Psi.,
Psikolog

09.17 - 10.17

Materi : Tackling Sexual Harassment
a. What is sexual harassment?
b. Myths and facts about sexual harassment

7

c. What’s so wrong about sexual harassment?

Kezia Mallista, S.Psi
dan Stella Tirta,
M.Psi., Psikolog

d. Tips and tricks on dealing with sexual harassment
e. Support system (teman, guru, keluarga dan komunitas)
8

10.17 - 10.47

Sesi Tanya Jawab

Kezia Mallista, S.Psi
dan Stella Tirta,
M.Psi., Psikolog

9

10.47 - 10.52

Post-test Materi 3 dan Evaluasi Kegiatan

Kezia Mallista, S.Psi

10

10.52 - 11.00

Penutupan acara: Mengingatkan mengenai lomba essay dan
Foto Bersama

Moderator Tarakanita

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah disepakati antara
penyelenggara dan pengurus Yayasan Tarakanita Nasional. Kegiatan diawali dengan
pembukaan dari moderator, doa, salam Tarakanita, pembacaan aturan selama pelaksanaan,
penjelasan mengenai lomba essay, serta kata sambutan dari Kepala Divisi Pendidikan
Tarakanita. Sebelum sesi penyampaian materi dimulai, pre-test diberikan kepada seluruh
peserta melalui QR-code dan link google form. Acara kemudian dilanjutkan dengan
penyampaian materi yang terdiri dari empat hingga lima sub topik. Setelah pemberian
materi, dilakukan sesi tanya jawab kemudian post-test serta evaluasi kegiatan.
5.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan psikoedukasi ini diikuti oleh 12 sekolah di bawah naungan Yayasan
Tarakanita dengan jumlah peserta kurang lebih 1.500 pada tiga sesi yang berbeda. Peserta
terdiri dari para siswa dan guru sekolah. Pada sesi pertama dengan topik pertemanan yang
tidak sehat (toxic friendship), diikuti oleh peserta kelas XI SMA/SMK Tarakanita Nasional
yang terdiri dari kurang lebih 480 peserta. Pada sesi kedua dengan topik perundungan
(bullying), diikuti oleh peserta kelas X SMA/SMK Tarakanita Nasional yang terdiri dari
kurang lebih 480 peserta. Pada sesi ketiga dengan topik pelecehan seksual (sexual
harassment), diikuti oleh peserta kelas XII SMA/SMK Tarakanita Nasional yang terdiri
dari kurang lebih 480 peserta.
Menjawab tujuan dari kegiatan pengabdian ini terkait dengan luaran yang hendak
dicapai, didapatkan bahwa para peserta mendapatkan peningkatan ketangguhan dalam
aspek kognitif yaitu adanya peningkatan pengetahuan mengenai dampak, serta langkahlangkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi perundungan dan pelecehan seksual.
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Hal ini didukung pula berdasarkan hasil dari pre-test dan post-test yang diberikan
kepada para peserta di setiap topik. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed
Rank Test pada sesi pertama dengan topik pertemanan yang tidak sehat (toxic friendship),
maka didapatkan nilai Z = -10.421, p value = 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat
perbedaan secara signifikan antara kelompok pre-test dan post-test. Terdapat 264 siswa
mengerjakan pre-test dan post-test pada sesi pertama. Berdasarkan hasil analisa, terdapat
177 data positif yang artinya terdapat 177 dari 264 siswa (67,05%) mengalami peningkatan
pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi pertama.
Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test pada sesi kedua dengan
topik perundungan (bullying), maka didapatkan nilai Z = -12.836, p value = 0,000 < 0,05.
Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan antara kelompok pre-test dan
post-test. Terdapat 282 siswa mengerjakan pre-test dan post-test pada sesi kedua.
Berdasarkan hasil analisa, terdapat 234 data positif yang artinya terdapat 234 dari 282 siswa
(82,97%) mengalami peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi kedua.
Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test pada sesi ketiga dengan
topik pelecehan seksual (sexual harassment), didapatkan nilai Z = -12.071, p value = 0,000
< 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan antara kelompok pretest dan post-test. Terdapat 270 siswa mengerjakan pre-test dan post-test pada sesi ketiga.
Berdasarkan hasil analisa, terdapat 209 data positif yang artinya terdapat 209 dari 270 siswa
(77,40%) mengalami peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi ketiga.
Evaluasi kegiatan juga dilakukan dengan memberikan kuesioner evaluasi kegiatan
kepada para peserta mengenai para pembicara serta kegiatan secara keseluruhan.
Hasil evaluasi pada sesi kedua dengan topik pertemanan yang tidak sehat (toxic friendship)
pada pembicara pertama yaitu Indira Mustika Tandiono, S.Psi., para peserta berpendapat
bahwa pembicara menyampaikan materi dengan sangat baik (56%), kesiapan pembicara
sangat baik (65%), kedisiplinan waktu sangat baik (53%), kesesuaian materi dengan
tujuan webinar sangat baik (74%), kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan
pembicara sangat baik (56%), dan penggunaan bahasa dalam penyampaian materi sangat
baik (60%). Hasil evaluasi pada pembicara kedua yaitu Stella Tirta, M.Psi., Psikolog, para
peserta berpendapat bahwa pembicara menyampaikan materi dengan sangat baik (64%),
kesiapan pembicara sangat baik (68%), kedisiplinan waktu sangat baik (56%), kesesuaian
materi dengan tujuan webinar sangat baik (70%), kemudahan dalam memahami materi
yang disampaikan pembicara sangat baik (59%), dan penggunaan bahasa dalam
penyampaian materi sangat baik (61%).
Secara menyeluruh kegiatan pada sesi pertama memperoleh tanggapan dari para
peserta bahwa pemberian materi sangat jelas, menggunakan bahasa yang sederhana
sehingga mudah untuk dipahami. Materi ini juga bermanfaat dan para peserta menjadi lebih
sadar untuk keluar dari toxic friendship. Peserta juga menyampaikan bahwa materi
dijelaskan secara lengkap dengan contoh-contoh nyata di masa remaja, memberi
pemahaman bagaimana menjadi teman yang lebih baik lagi, dan mengerti hubungan
pertemanan yang sedang dialami sekarang.
Hasil evaluasi pada sesi kedua dengan topik perundungan (bullying) pada pembicara
pertama yaitu Rini Purnamasari Yanwar, S.Psi., para peserta berpendapat bahwa pembicara
menyampaikan materi dengan sangat baik (66%), kesiapan pembicara sangat baik (71%),
kedisiplinan waktu pembicara sangat baik (58%), pembicara menyampaikan materi sesuai
dengan tujuan acara dengan sangat baik (76%), kemudahan dalam memahami materi yang
disampaikan pembicara sangat baik (57%), serta bahasa yang digunakan pembicara dalam
menyampaikan materi sangat baik (70%).
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Hasil evaluasi pada pembicara kedua yaitu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog, para
peserta berpendapat bahwa pembicara menyampaikan materi dengan sangat baik (73%),
kesiapan pembicara sangat baik (73%), kedisiplinan waktu pembicara sangat baik (64%),
pembicara menyampaikan materi sesuai dengan tujuan acara dengan sangat baik (76%),
kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan pembicara sangat baik (64%), serta
bahasa yang digunakan pembicara dalam menyampaikan materi sangat baik (74%).
Secara menyeluruh kegiatan pada sesi kedua, para peserta memberikan tanggapan bahwa
kegiatan yang dilakukan memberikan materi yang sangat jelas, singkat, mudah dipahami,
acara baik, bagus, menyenangkan, mendidik, sangat bermanfaat, berguna, sangat
membantu, menarik, mendidik, seru, tidak membosankan, memotivasi, inspiratif,
informatif, mudah dipahami, memberikan banyak pengetahuan baru mengenai mana yang
merupakan perundungan dan tidak, dampak perundungan, mengenai cara bersikap yang
lebih baik pada orang lain, cara mengatasi, menghadapi perundungan dan lainnya.
Hasil evaluasi pada sesi ketiga dengan topik pelecehan seksual (sexual harassment) pada
pembicara pertama yaitu Kezia Mallista, S.Psi. para peserta berpendapat bahwa pembicara
menyampaikan materi dengan sangat baik (67%), kesiapan pembicara dengan sangat baik
(72%), kedisiplinan waktu pembicara sangat baik (57%), pembicara menyampaikan materi
sesuai dengan tujuan acara dengan sangat baik (78%), kemudahan dalam memahami materi
yang disampaikan pembicara sangat baik (67%), serta bahasa yang digunakan pembicara
dalam menyampaikan materi sangat baik (70%).
Hasil evaluasi pada pembicara kedua yaitu Stella Tirta, M.Psi., Psikolog, para peserta
berpendapat bahwa pembicara menyampaikan materi dengan sangat baik (68%), kesiapan
pembicara sangat baik (74%), kedisiplinan waktu sangat baik (61%), kesesuaian materi
dengan tujuan webinar sangat baik (78%), kemudahan dalam memahami materi yang
disampaikan pembicara sangat baik (70%), dan penggunaan bahasa dalam penyampaian
materi sangat baik (71%).
Secara menyeluruh kegiatan pada sesi ketiga, para peserta memberikan tanggapan
bahwa kegiatan yang dilakukan materi yang menarik, jelas, mudah dipahami, acara baik,
bagus, sangat seru, menambah ilmu, sangat bermanfaat, tidak membosankan, baik dan
sigap dalam menanggapi pertanyaan, informatif, menambah awareness, memberikan
gambaran dari cerita nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari, berkompeten karena
adanya fakta melalui survey yang telah dilakukan sebelumnya, intonasi jelas, informasi
sangat lengkap dan akurat, memotivasi, edukatif, memberi pengetahuan baru untuk
menghindari pelecehan seksual, dan lainnya.
Berdasarkan hasil observasi pada setiap sesi, para peserta juga tampak antusias selama
acara berlangsung. Hal ini terlihat dari keikutsertaan peserta dengan memberikan reaksi
pada aplikasi video call ketika diminta oleh pembicara. Peserta juga banyak memberikan
pertanyaan kepada pembicara. Adapun para peserta mengharapkan adanya acara lain yang
serupa di kemudian hari dengan topik lainnya yang juga sering terjadi di kalangan remaja,
seperti perasaan tidak aman (insecurity), menentukan tujuan hidup, kesehatan mental,
kecemasan, depresi, keluarga, self-compassion, dan lainnya.
6.

KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi tentang perundungan dan
pelecehan seksual pada para siswa di sekolah Yayasan Tarakanita, yakni 177 dari 264 siswa
(67,05%) mengalami peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi pertama,
234 dari 282 siswa (82,97%) mengalami peningkatan pengetahuan dari psikoedukasi
daring pada sesi kedua, serta terdapat 209 dari 270 siswa (77,40%) mengalami peningkatan
pengetahuan dari psikoedukasi daring pada sesi ketiga. Adanya perbedaan yang signifikan
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sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi, hasil ini menunjukkan bahwa telah adanya
perubahan secara kognitif yang menunjukkan peningkatan ketangguhan para siswa terkait
dengan isu perundungan dan pelecehan seksual. Peserta memberikan komentar positif
mengenai kegiatan psikoedukasi ini serta berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang
dipelajari dalam aktivitas sehari-hari mereka.
Saran praktis diperuntukkan kepada mitra yaitu Yayasan Tarakanita agar dapat berperan
dalam mengawasi para siswa-siswinya mengenai pertemanan, perundungan, serta
pelecehan seksual yang sering terjadi pada kalangan remaja. Sekolah perlu membuat dan
menerapkan secara tegas peraturan mengenai perundungan dan pelecehan seksual yang
sering terjadi di kalangan remaja. Selain itu, sekolah juga perlu terus memberikan
pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan
remaja, khususnya pertemanan, perundungan dan pelecehan seksual.
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ABSTRAK
Berbagai tindakan intoleransi yang semakin meningkat akhir-akhir ini tidak jarang juga melibatkan
kaum remaja. Hal itu bisa terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang menghargai perbedaan
dalam masyarakat. Padahal perbedaan dan keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan di
dalam masyarakat Indonesia yang plural. Bila kaum remaja sudah terpapar sikap intoleran, maka
masyarakat majemuk yang hidup dalam damai akan sulit tercapai. Remaja masa kini merupakan
generasi penerus bangsa dan tentu akan menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab
itu psikoedukasi mengenai peningkatan sikap toleransi di kalangan remaja mutlak dilakukan saat
ini. Kepada mereka perlu ditanamkan kemampuan untuk bisa bersikap toleran terhadap sesama
yang berbeda suku, agama, haluan politik, dan keyakinan. PKM berupa psikoedukasi ini diikuti
oleh 18 siswa SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi agar mereka memperoleh pemahaman yang
jelas dan lengkap mengenai sikap toleransi. Metode psikoedukasi dilakukan dengan model
presentasi melalui microsof teams. Setelah presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan pengisian
angket sederhana menyangkut pengalaman pribadi mengenai toleransi. Diperoleh hasil, menurut
para peserta untuk melatih sikap toleransi tersebut harus dimulai dari lingkungan dimana mereka
tinggal seperti keluarga, kelas, lingkungan dan kemudian di tengah masyarakat yang lebih luas.
Setelah mengikuti psikoedukasi ini para siswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip
dasar bersikap toleran baik pada saat pendidikan maupun setelah selesai pendidikan kelak.
Kata Kunci: psikoedukasi, sikap toleransi, kaum remaja, Tunas Harapan Nusantara
ABSTRACT
Various acts of intolerance that are increasing lately often involve teenagers. This can happen
because of environmental influences that do not respect differences in society. Whereas difference
and diversity is a necessity in a plural Indonesian society. When adolescents are exposed to
intolerance, it will be difficult for a pluralistic society to live in peace. Today's youth are the nation's
next generation and will certainly determine the future of the Indonesian nation. Therefore,
psychoeducation on increasing tolerance among adolescents is absolutely necessary at this time.
They need to instill the ability to be tolerant of people of different ethnicities, religions, political
directions, and beliefs. The PKM in the form of psychoeducation was attended by 18 students of
SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi so that they could gain a clear and complete understanding
of tolerance. The psychoeducation method was carried out by using a presentation model via
microsof teams. After the presentation, it was followed by questions and answers and filling out a
simple questionnaire regarding personal experiences regarding tolerance. The results obtained,
according to the participants, to practice this tolerance attitude must start from the environment in
which they live such as family, class, environment and then in the wider community. After
participating in this psychoeducation students are expected to be able to apply the basic principles
of being tolerant both during education and after finishing education later.
Keywords: psychoeducation, tolerance, adolescents, Tunas Harapan Nusantara

1.

PENDAHULUAN
Pendidikan toleransi saat ini telah menjadi tuntutan bagi warga negara Indonesia yang
multi kultural. Berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini
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menunjukkan bahwa perilaku intoleran semakin meningkat di tengah masyarakat. Hal itu
menunjukkan adanya masalah dalam interaksi sosial, padahal interaksi sosial merupakan
hal yang amat mendasar dalam masyarakat. Interaksi sosial terbangun pada mulanya di
lingkungan keluarga, baru kemudian berkembang ke lingkungan yang lebih luas seperti
sekolah dan masyarakat (Nuswantari, 2018).
Interaksi sosial berfungsi untuk membuat seseorang semakin dekat dengan sesamanya
karena merasakan kebersamaan. Namun interaksi sosial bisa juga menyebabkan seseorang
menjauh dari temannya, tergantung seberapa intensif terjadi interaksi tersebut (Ling, 2002).
Namun sejauh mana seseorang sukses dalam membangun interaksi sosialnya tergantung
dari pada seberapa bagus sikap toleransinya. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam
membangun interaksi sosial. Toleransi mencakup toleransi yang bersifat sosial dan bersifat
pribadi. Toleransi sosial diperlukan dalam interaksi sosial dengan lingkungannya,
sementara toleransi pribadi digunakan untuk menghadapi tekanan peristiwa hidup yang
dialami seseorang. Keduanya diperlukan dalam hidup seseorang, sehingga dapat
menumbuhkan sikap toleransi sedini mungkin (Nuswantari, 2018).
Penumbuhan sikap toleransi ini bisa dilaksanakan oleh orang tua dalam lingkugan keluarga,
dan oleh guru di lingkungan sekolah. Peran guru di sekolah memiliki pengaruh penting
pada anak-anak, karena guru menjadi simbol otoritas di dalam kelas yang bisa menciptakan
interaksi di antara para siswa. Menghadapi tuntutan kurikulum yang padat dan didominasi
oleh penekanan pada aspek kognitif, kerap membuat aspek kepribadian siswa menjadi
terabaikan. Padahal aspek kepribadian khususnya menyangkut sikap toleransi juga amat
penting dalam membangun interaksi para siswa dengan rekan-rekan di sekitarnya.
Disinilah para guru perlu memahami betapa penting peranan mereka dalam
membangun karakter para siswa. Guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, tapi
juga perlu memfasilitasi proses pertumbuhan anak di sekolah dalam komunitas teman
sebayanya. Perilaku intoleran bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak
kekerasan. Menurut Wahyudi (2017) sekolah memiliki peran besar dalam mengembangkan
pendidikan karakter toleransi yang multikultural, yang dapat menumbuhkan sikap
menghargai keberagaman. Hal yang sama diteliti oleh Suciartini (2017) yang berpendapat
bahwa pendidikan merupakan tempat tumbuhnya rasa saling menghargai perbedaan. Guru
dan pendidik menjadi ujung tombak dalam menanamkan bibit toleransi bagi para anak
didik dan guru menjadi teladan bagi mereka.
Dengan membangun sikap toleran individu akan tidak cepat menunjukkan perasaan
negatifnya terhadap orang lain yang tidak disenangi, melainkan berusaha menerima hal
tersebut sebagai suatu yang pantas dihargai. Menurut Vogt (1997) toleransi merupakan
keterampilan dan pemahaman yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat bertahan
dalam dunia yang penuh dengan keberagaman. Menurut Green (2001) anak belajar
bersikap toleran atau tidak toleran mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan
lingkungannya. Maka, toleransi hanya bisa dikembangkan dengan cara meningkatkan
pemahaman tentang diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Dengan sikap
toleransi ini individu akan lebih mampu menghargai perbedaan yang seringkali menjadi
pemicu timbulnya konflik.
Fakta dari banyaknya kasus intoleransi merupakan akibat dari nilai-nilai karakter yang
belum terinternalisasi dalam diri manusia. Maka pendidikan memiliki peran penting dalam
pengembangan karakter melalui pendidikan karakter. Penelitian menunjukkan bahwa siswa
dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan berinteraksi secara positif dengan
lingkungan dan teman sebayanya (Elias et al., 2008).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sebagai model memberikan kontribusi besar
pada pendidikan moral anak-anak, sehingga pembentukan komunitas yang lebih peduli
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dapat terjadi, dan komunitas tersebut berdampak pada turunnya secara signifikan perilaku
intimidasi (Sanderse, 2013). Sekolah memiliki peran bersama untuk mengembangkan
karakter siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua, guru, dan administrator
sebagai pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk mendorong siswa mewujudkan
nilai-nilai baik dalam kehidupan yang berkaitan dengan identitas individu yang beragam
baik dari segi format maupun substansi kerja sama dalam proses pembentukan identitas
(Wang, 2017).
Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang pluralis dan multikultural, perlu
dikembangkan sikap toleransi dalam masyarakat melalui pendidikan. Dibawah ini berbagai
alternatif kebijakan bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan sikap toleransi
melalui pendidikan (Muawanah, 2017), antara lain. Pertama, kurikulum perlu disusun
berdasarkan kajian yang mendalam dan memilih muatan yang relevan dengan kebutuhan
bangsa saat ini. Kurikulum 2013 telah mengintegrasikan pengetahuan dengan nilai-nilai
agama yang bisa diharapkan mengembangkan nilai kerukunan, damai dan toleransi di hati
para peserta didik. Dua hal diharapkan dari kurikulum 2013 yakni (1) penanaman nilai
pendidikan damai dalam stantar kompetensi dan silabus mata pelajaran, dan (2) adanya
penanaman nilai karekter dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum 2013
diharapkan dapat berperan sebagai pedoman umum bagi proses pendewasaan peserta didik
agar dapt membangun sikap dan perilaku yang dapat mempromosikan nilai dan cara
mengatasi konflik tanpa kurikulum. Adanya dukungan pendidikan melalui keluarga,
sekolah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan sikap toleransi
pada anak akan menciptakan masyarakat yang damai rukun, dan terhindar dari intoleransi.
Kedua, pendidikan di Indonesia mesti memiliki landasan filosofis yang kuat, dimana
pendidikan diarahkan pada pembentukan identitas dan integritas nasional seperti wawasan
kebangsaan, menjadi warga negara yang baik. Toleransi sendiri merupakan sikap
menghargai suatu perbedaan, kemampuan untuk menerima dan menghargai sebuah
perbedaan. Mencapai kemampuan untuk bersikap toleransi merupakan wujud dari hasil
pendidikan itu sendiri.
Ketiga, manajemen pendidikan harus profesional dalam perencanaan pengembangan
SDM yang baik. Manajemen satuan pendidikan perlu dioptimalkan untuk mendukung
proses pembuatan jadwal atau agenda kegiatan yang mendukung pendidikan karakter.
Konkritnya membuat berbagai inovasi dalam pembelajarn, serta adanya supervisi bagi
tenaga pendidk yang kurang profesional.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sikap toleran, misalnya
adalah (1) mencoba memahami perspektif orang lain dan menghindari untuk menyerang
pribadi orang lain, (2) menekankan empati dengan mencoba memandang berbagai hal dari
sudut pandang orang lain, (3) meminta penjelasan dari orang lain yang mengatakan sesuatu
yang sulit diterima. Tanyakan perspektif orang tersebut tanpa harus bersifat agresif, (4)
menghargai perbedaan. Orang yang menghargai perbedaan akan lebih toleran dan mudah
memaklumi ketidakpastian, (5) mempelajari masyarakat dan budaya lain, sehingga
memperolah gambaran yang jelas tentang orang lain (Muawanah, 2018).
Subjek mitra pelaksanaan PKM ini adalah para siswa SMP Tunas Harapan Nusantara
Bekasi, Jawa Barat. Para siswa ini umumnya berusia 13-16 tahun dan dalam psikologi
perkembangan kelompok ini masuk dalam kategori remaja. Secara psikologis kelompok
remaja umumnya masih bersifat labil dan berada dalam tahap pencaharian identitas diri.
Oleh sebab itu para remaja ini biasanya rentan dengan pengaruh-pengaruh kurang baik dari
lingkungannya. Itulah sebabnya pelaku kerusuhan seperti tawuran antara sekolah kerap
melibatkan kaum remaja ini. Selain itu kelompok intoleran tidak jarang juga memanfaatkan
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para remaja untuk melakukan aksinya terhadap golongan minoritas atau kelompok lain
yang tidak disenangi.
Para remaja yang masih belajar di SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi umumnya
berasal dari daerah sekitar Bekasi Barat. Para siswa berasal dari berbagai etnis dan agama.
Semakin maraknya kelompok intoleran di kota Bekasi dan sekitarnya dikhawatirkan dapat
mempengaruhi kaum remaja untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran dan anarkhis.
Sifat dan karakter kaum remaja yang masih labil dan sedang dalam pencaharian jati diri,
membuat mereka bisa gampang terpapar paham radikalisme dan intoleran.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh para remaja yang ada di SMP Tunas Harapan
Nusantara yang mungkin juga dialami oleh remaja di sekolah lain adalah pendekatan yang
kerap diterima oleh siswa dari guru yang menekankan aspek kognitif karena tuntutan
kurikulum yang begitu padat, mengakibatkan terabaikannya aspek pengembangan
kepribadian. Sangat mungkin pada akhirnya pendidikan yang demikian hanya dapat
menghasilkan manusia-manusia yang pandai, namun kurang diimbangi dengan moral dan
kepribadian yang baik dan memadai. Banyaknya kasus tindak kekerasan di kalangan anakanak remaja seperti perunduhan (bullying) merupakan bukti nyata bahwa anak-anak belum
memiliki sikap toleransi yang memadai.
Sifat para remaja yang masih labil ini perlu dibekali dengan psikoedukasi sikap toleransi,
agar mereka memahami pengertian toleransi dan bagaimana membangun sikap toleransi
sejak dini. Bagi anak remaja yang sudah memiliki bibit-bibit intoleran diharapkan bisa
semakin tumbuh sikap toleransinya melalui psikoedukasi ini. Sementara para remaja yang
tidak memiliki sifat intoleran semakin berkembang karakter tolerannya setelah mengikuti
psikoedukasi ini.
Untuk mengatasi persoalan para remaja di SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi
dalam meningkatkan sikap toleransi adalah perlu melakukan psikoedukasi mengenai
toleransi Konkritnya, perlu pemahaman kognitif dan afektif mengenai toleransi berhadapan
dengan kondisi masyarakat yang pluralis dan multikultural seperti Indonesia. Untuk itu
selama psikoedukasi pertama-tama akan dicoba diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh
para remaja dalam berinteraksi dengan teman-temannya dengan mencoba memfokuskan
diri pada empat pertanyaan berikut: (1) dengan siapa para remaja biasa bermain?, (2)
apakah mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak bermain dengan anak-anak tertentu,
(3) apa yang dilakukan ketika anak bertengkar dengan teman, dan (4) apa yang membuat
anak bertengkar dengan temannya.
Dari jawaban atas keempat pertanyaan tersebut akan ditemukan berbagai masalah
misalnya (1) rendahnya kemampuan penghargaan terhadap orang lain. Maka kompetensi
yang diajukan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan penghargaan terhadap orang
lain saja, tapi juga penghargaan terhadap diri sendiri. Karena penghargaan diri perlu
ditanamkan dahulu sebelum mampu untuk menghargai orang lain. (2) masalah
keterampilan dalam memberi dan menerima penghargaan dalam pergaulan sosial. Maka
kompetensi yang diajukan adalah agar siswa mengenal keterampilan sosial dalam memberi
dan menerima penghargaan dalam pegaulan dengan orang lain. (3) masalah pengenalan
tindakan toleran dan tidak toleran serta penghargaan terhadap keragaman. Diharapkan
kompetensi siswa untuk mengenal tindakan toleran dan tidak toleran serta mampu saling
menghargai dalam keberagaman. (4) masalah kemampuan menyelesaikan konflik secara
damai. Diharapkan kompetensi agar siswa memiliki pengetahuan, pengalaman damai bagi
diri sendiri dan orang lain serta mampu menyelesaikan konflik secara damai.
Setelah mengidentifikasi pengalaman tersebut dicoba dijelaskan pengertian toleransi.
Masalah intoleransi yang semakin marak akhir-akhir ini membuat diskusi mengenai
toleransi menjadi makin hangat. Toleransi yang dimaksud bukan hanya paradigma yang
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berbau filosofis, tapi juga menyangkut hal praktis karena dekat dengan pengalaman hidup
manusia sehari-hari. Jadi toleransi bukan hanya persoalan teologi, tapi suatu yang relevan
dengan masalah sosial politik. Oleh karena itu membangun toleransi sangat penting dalam
membangun masyarakat yang damai. Pokok bahasan pada bagian ini adalah paradigma
toleransi, pengalaman toleransi di dunia, pengalaman toleransi di Indonesia, serta advokasi
terhadap berbagai kasus intoleransi.
Pada bagian selanjutnya diulas bahwa masalah membangun sikap toleransi punya
kaitan yang erat sekali dengan agama. Pada bagian ini dibahas hubungan antara toleransi
dan agama. Topik ini penting karena sebagian besar tindakan intoleran dipengaruhi oleh
pemahaman seseorang mengenai agamanya. Ada sebagian pelaku intoleran membenarkan
tindakannya pada agama yang dianutnya. Oleh karena itu pemahaman keagamaan yang
intoleran perlu diubah ke arah yang toleran dengan menghargai perbedaan dan
keberagaman dalam masyarakat.
Yang menjadi inti dari seluruh proses psikoedukasi ini adalah masalah penguatan
toleransi melalui pendidikan/sekolah. Sekolah merupakan tempat bagi anak didik untuk
memperoleh pelajaran dan ilmu yang kelak akan diperlukan dalam hidupnya. Sekolah
bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat untuk menyemaikan bibit-bibit
toleransi di tengah-tengah siswa. Namun tidak jarang sekolah dijadikan tempat
pengorganisasian massa untuk melakukan tindakan anarkhis dan intoleran. Karena itu perlu
menjelaskan kembali tentang penguatan toleransi melalui lembaga pendidikan dalam hal
ini sekolah. Pada bagian ini akan dijelaskan betapa pentingnya penguatan toleransi melalui
sekolah sebagai pusat gerakan pemberdayaan generai muda dalam membangun sikap
toleransi.
Setelah menyelami semua kajian diatas, maka peserta psikoedukasi diajak melangkah
ke masa depan. Mau melakukan apa? Maka setelah mendalami empat materi terdahulu,
perlu disusun rencana tindak lanjut perencanaan dan kesepakatan bersama antara peserta
psikoedukasi untuk ditindaklanjuti. Bagian ini bertujuan untuk merumuskan apa yang harus
dilakukan. Rencana tindak lanjut ini sifatnya konkrit dan praktis.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metode pelaksanaan program pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif,
pendekatan kelompok, pendampingan individual, metode ceramah, dan metode
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 siswa SMP Tunas Harapan Nusantara Bekasi Jawa
Barat adalah pertama-tama mendata persoalan apa saja yang mereka hadapi dalam hidup
mereka sehari-hari berkaitan dengan sikap toleransi. Konkritnya mereka mengidentifikasi
berbagai persoalan yang terjadi dalam interaksi sosial para remaja di lingkugan keluarga
dan sekolah. Setelah masalah mereka dipetakan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan
materi pelatihan berupa apa itu toleransi, apa saja hakekat dan nilai toleransi, dan prinsipprinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun sikap toleransi. 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. Melalui tanya jawab dan kemampuan 18
peserta psikoedukasi untuk mengisi angket dapat diperoleh gambaran tingkat pemahaman
mereka terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya para peserta diberi kesempatan
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untuk membagikan pengalaman pribadi tentang toleransi dalam berinteraksi dengan
sesama. 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 bagi para siswa SMP Tunas Harapan Nusantara di masa mendatang.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Psikoedukasi mengenai sikap toleransi di kalangan remaja diikuti oleh 18 siswa SMP
Harapan Nusantara Bekasi Jawa Barat. Psikoedukasi dilakukan dengan menggunakan
Microsoft Teams. Acara diawali dengan kata sambutan dan pengantar dari wali kelas
sekaligus untuk memperkenalkan nara sumber yang akan membawakan materi. Setelah itu
dilanjutkan dengan pemaparan mengenai sikap toleransi di kalangan remaja. Materi yang
disampaikan berupa ppt yang ditayangkan dalam microsoft teams. Nara sumber mengawali
uraiannya dengan gambaran intoleransi yang masih sering terjadi di Indonesia. Misalnya
sekelompok radikal mendatangi sebuah warung yang kebetulan beroperasi pada masa bulan
puasa. Kelompok ini meminta agar warung tersebut ditutup. Pada pihak lain pemilik
warung mengatakan dia butuh sumber penghasilan agar bisa bertahan hidup. Pemilik
warung juga sudah berupaya untuk membuat tenda agar tidak bisa dilihat dari luar. Namun
kelompok intoleran ini tetap berkeras agar warung tersebut tidak boleh dibuka.
Melihat fenomena ini nara sumber mengajak para peserta psikoedukasi untuk
menjawab mengapa masih terjadi peristiwa seperti ini? Peristiwa seperti ini terjadi karena
kurangnya sikap toleransi terhadap kelompok lain yang tidak seiman dengan saya. Maka
ada sekelompok yang merasa benar dan kuat memaksakan kehendaknya kepada kelompok
lain. Akibatnya terjadilah konflik. Melalui hantaran tersebut nara sumber atau fasilitator
mencoba mengajak para siswa atau remaja untuk mencoba mendefenisikan apa pengertian
mereka tentang toleransi.
Untuk menolong para siswa memahami defenisi toleransi, fasilitator berupaya
menjelaskan seperlunya apa yang dimaksud dengan toleransi. Menurut fasilitator, toleransi
adalah sebuah sikap membiarkan orang lain melakukan apa yang diinginkan walaupun
tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Toleransi adalah menahan diri, bersikap sabar,
membiarkan orang berbeda pendapat dan berhati lapang terhadap orang yang berbeda
pendapat dengan kita.
Adapun tujuan toleransi adalah untuk menghindari diskriminasi sekalipun banyak
perbedaan. Tanpa toleransi masyarakat sulit untuk bersatu dan akan gampang muncul
konflik dalam masyarakat. Untuk membantu para siswa memperoleh gambaran konkrit apa
itu toleransi, fasilitator memberikan beberapa contoh, misalnya menghargai perbedaan
antara pemeluk agama, menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kita, membiarkan
orang lain menganut kepercayaannya, tatkala ada orang yang salah melakukan
pekerjaannya kita tidak langsung mencaci maki, saling menolong sesama tanpa
membedakan agama, suku dan ras.
Banyak sekali manfaat yang bisa dipetik dari sikap toleransi misalnya menciptakan
keharmonisan dalam masyarakat, menghindari konflik sosial, memunculkan rasa kasih
sayang satu sama lain, dan menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyrakat. Jadi
menurut fasilitator pengertian toleransi tergantung dari jenis toleransi yang dimaksud. Ada
berbagai macam toleransi, misalnya toleransi agama, budaya dan politik. Toleransi agama
berarti membiarkan orang melaksanakan praktek agama sesuai dengan keyakinannya.
Toleransi budaya berarti menerima apa adanya budaya orang lain tanpa memandang rendah
budaya orang lain tersebut. Toleransi politik adalah sikap menghargai dan menghormati
kelompok lain yang memiliki praktek politik yang berbeda.
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Pada bagian akhir dari pemaparannya fasilitator mengajak para siswa mempraktekkan
toleransi di lingkungan sekolah. Tempat yang paling bagus untuk mempraktekkan sikap
toleransi adalah sekolah. Di sekolah para siswa bertemu dengan rekan-rekannya yang
berasal dari latar belakang berbeda, misalnya suku, agama, tingkat kehidupan ekonomi
yang berbeda-beda. Memang pada masa pandemi ini hampir tidak ada pertemuan langsung
dengan para siswa, tapi nanti setelah pandemi selesai para siswa akan bertemu kembali
dengan para guru dan siswa lainnya.
Setelah selesai pemaparan oleh fasilitator, dilanjutkan dengan penyebaran angket
melalui google form. Fasilitator menyebarkan angket melalui link yang harus dijawab oleh
para siswa. Yang mengisi angket ada 18 siswa dari rentang usia antara 14 hingga 16 tahun.
Pertama-tama mereka diminta untuk mendefenisikan toleransi menurut pemahaman
mereka. Mereka berpendapat toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di
lingkungan, individu maupun kelompok. Ada juga yang melihat toleransi sikap menghargai
orang lain walaupun beda agama, suku. Toleransi sebagai sikap sabar dan menahan diri,
saling menghargai dan tidak mementingkan pendapat sendiri. Jadi intinya ada unsur
penerimaan, menghargai dan menahan diri. Semuanya siswa sudah pernah mendengar kata
toleransi. Itu artinya bahwa kata toleransi cukup familiar di kalangan para remaja. Semua
responden mengakui bila memiliki tetangga yang berbeda suku dengannya sikapnya tetap
menyapa dan menghargai budaya tetangganya tersebut.
Cara yang baik untuk membangun sikap toleransi mereka memiliki jawaban yang
beragam. Tapi prinsipnya adalah menerima perbedaan, bersikap sopan, mau menyapa,
membiasakan diri untuk mengakui perbedaan sejak masih kecil, tidak berpikiran tetutup
dan tidak egois dan mau menciptakan pertemanan. Sikap sabar dan hati terbuka merupakan
modal yang baik untuk membangun sikap toleransi. Mereka sepakat bahwa cara
membangun sikap toleransi harus dimulai sejak dini di dimulai dari hal-hal kecil.
Psikoedukasi yang dilakukan secara daring ini tentu memiliki keterbatasan bila
dibandingkan dengan psikoedukasi yang dilakukan secara langsung, karena fasilitator tidak
dapat mengamati secara penuh apa yang dilakukan oleh para peserta. Namun dengan cara
menyalakan video kamera selama berlangsung psikoedukasi fasilitator sekurangkurangnya mampu melihat wajah para peserta, sehingga bisa terbangun hubungan
interpersonal kendatipun dalam batas-batas tertentu. Sesuai dengan prinsip psikoedukasi
yang menekankan peningkatan pemahaman, ketrampilan dan emosi, maka psikoedukasi
tentang sikap toleransi ini berusaha membantu para siswa mengerti apa itu toleransi,
bagaimana meningkatkan keterampilan toleransi serta mampu membangun perasaan yang
peduli bagi orang lain yang berbeda dengan dirinya.
4.

KESIMPULAN
Psikoeduksi mengenai sikap toleransi bagi kaum remaja sangat efektif dalam
membantu para remaja memahami dan membangun sikap toleransi dalam hidup seharihari. Efektivitasnya dapat diamati dari kemampuan peserta untuk memahami materi yang
disampaikan dan mampu memberi respons yang memadai atas tugas pribadi yang
disampaikan kepada mereka. Para siswa SMP Harapan Nusantara Bekasi mendapat
pencerahan dalam membangun sikap toleransi di lingkungan sekolah. Mereka memperoleh
gambaran apa itu toleransi, tujuan, dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan sikap toleransi di kalangan remaja. Para siswa cukup familiar dengan kata
toleransi dan mereka sepakat bahwa inti dari toleransi itu adalah sikap terbuka dan mau
menerima perbedaan. Yang menarik adalah mereka mengakui bahwa membangun sikap
toleransi itu perlu dilakukan dari sejak usia dini dan dimulai dari hal-hal kecil yaitu melalui
pertemanan. Dari kelompok kecil di lingkungan keluarga akan menjalar ke kelompok yang
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lebih luas di lingungan sekolah dan masyarakat luas. Psikoedukasi ini berjalan baik dan
membawa manfaat bagi para siswa dan disarankan untuk terus dilakukan di kalangan
remaja lainnya. Hal ini penting karena mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen
dan membangun sikap toleransi bagi para remaja akan menjadi modal penting bagi
pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
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ABSTRAK
Setahun setelah gempa besar melanda Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di sebelah Selatan, bersama
penduduk di salah satu dusun di sana, kami menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa
setelah gempa. Banyak sekali dana nasional dan internasional mengalir di situ terutama untuk menghidupkan
kembali ekonomi dan pembangungan rumah yang hancur. Untuk mencerminkan situasi setelah gempa, kami
kemudian menggunakan tradisi budaya lokal dan menyebut kegiatan itu sebagai Panggung Gembira. Setelah
duapuluh tahun berlalu, kami kemudian menengok kembali kegiatan Panggung Gembira. Bersama dengan
kaum muda, kami mendampingi mereka untuk menyelenggarakan kegiatan itu termasuk mengumpulkan dana
dan berlatih Panggung Gembira yang didampingi oleh seorang praktisi psikodrama. Kegiatan pengabdian
masyarakat ini telah berlangsung selama 3 tahun meliputi tahapan persiapan/asesmen awal, perencanaan,
implementasi, dan evaluasi. Tujuan makalah ini menyajikan evaluasi penyelenggaraan Panggung Gembira
sebagai tempat untuk mencerminkan situasi dusun saat ini. Tahapan valuasi dilakukan dengan diskusi
kelompok terarah, dan hasilnya disajikan secara naratif. Adapun hasil evaluasi menunjukkan dinamika
kelompok dalam proses kegiatan ini. Beberapa enggan untuk mengambil keputusan apabila tidak semua
anggota kelompok menyetujui kegiatan. Adanya pencampuran unsur lokal yang dicerminkan oleh pemuda/i
di atas panggung, serta harapan pemuda/i dusun ke depan. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menunjukkan
bahwa Panggung Gembira sebagai terapan dari pendekatan penelitian tindakan berbasis partisipasi
masyarakat dapat dijadikan model untuk pengabdian masyarakat yang menjembatani antara kerjasama jangka
panjang antara universitas dan masyarakat.
Kata Kunci: Dusun, Evaluasi, Panggung Gembira, Pemuda/i
ABSTRACT
A year after a heavy earthquake in Yogyakarta and its vicinities on May 26, 2006, together with the villagers
we organized activities related to the situations aftermath. There were lots of national and international funds
to be distributed to assist the villagers to survive financially, specifically to build their destroyed houses. To
reflect the situation, we decided to use local arts, and we called the performance as Panggung Gembira. After
twenty years passed by, we decided to revisit the Panggung Gembira. We collaborated with the youth. We
facilitated them to organize the activities including fund raising and practicing Panggung Gembira assisted
by a person who was a psychodrama practitioner. This community service was conducted in 3 years,
including initial assessment, planning, implementation, and evaluation steps. The purpose of the paper is
presenting the evaluation of the Panggung Gembira as a place to reflect the village current situation.
Evaluation step was conducted by focused group discussion, and the results were presented in narrative way.
The results showed There was a group dynamic in the activities. Some were reluctant to make a decision
unless it was confirmed by the group. There was combination between local and modern components on the
stage by youths, as well as their future goal related their village. This evaluation also showed Panggung
Gembira as implementation of community-based participatory action research, that could be a community
service model to bridge university-community partnership in long term.
Keywords: Evaluation, Panggung Gembira, Youth, Village
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PENDAHULUAN
Panggung Gembira adalah salah satu metode yang diinisiasi oleh psikolog klinis
senior, Johana E. Prawitasari, sebagai salah satu wadah dusun bercermin atas isu sosial
yang terjadi pasca gempa pada bulan Mei 2006 (lihat Prawitasari, 2011). Pada saat itu,
banyak bantuan sosial datang. Akan tetapi seiring dengan bantuan tersebut, muncul pula
kecurigaan di kalangan warga dusun terhadap ketidakadilan distribusi bantuan. Retaknya
kepercayaan antar warga dusun ini seolah seperti bencana susulan, karena pasca bencana
kohesivitas warga justru diperlukan untuk membangun kembali dusun baik dari segi
infrastruktur pribadi dan publik, maupun keguyuban warga dusun sebagai satu komunitas
untuk bangkit bersama.
Dusun yang menjadi tempat pengabdian masyarakat ini dilakukan berada di kawasan
pedesaan dan mata pencaharian kelompok dewasa dan lanjut usia kebanyakan adalah
bertani, beternak, industri rumah tangga, dan berkesenian daerah. Sementara itu, kelompok
pemuda lebih banyak menjadi pekerja di kota, ada juga yang berkuliah di kota, namun ada
juga yang menganggur. Menurut Widuretno (2017), kebanyakan pemuda-pemudi desa
pergi ke kota untuk bekerja karena dalam persepsi orang di desa perkotaan ‘menjanjikan’
masa depan yang lebih baik daripada hanya tinggal atau bekerja di desa. Berdasarkan
wawancara penulis di tahun 2017, memang ada pemuda-pemudi yang berwirausaha di
dusun, akan tetapi mereka merasakan bahwa bekerja di dusun itu memiliki label yang
kurang positif dibanding jika mereka bekerja di kota, walau menjadi buruh pabrik
sekalipun.
Berdasarkan amatan lapangan di awal Tahun 2017, dusun ini memiliki ragam mata
pencaharian (pertanian, peternakan, kerajinan keramik & gerabah, industri rumah tangga
produk lokal, dan lainnya), lingkungan yang asri, memiliki fasilitas publik (gedung
olahraga), serta memiliki warisan kesenian lokal. Maka dari itulah Panggung Gembira yang
dibangun berlandaskan konsep psikologi klinis terapan mikro-makro dengan kombinasi
antara kesenimanan sosial dan sosiodrama diterapkan. Artinya melalui kesenian lokal
daerah dimunculkanlah situasi psikososial dusun di atas panggung, sehingga Panggung
Gembira memiliki wujud kongkrit berupa panggung secara fisik, dan juga abstrak berupa
proses refleksi kolektif dusun atas situasi komunitasnya melalui drama dan kesenian lokal
daerahnya (Prawitasari, 2011).
Panggung Gembira dilakukan pertama kali pada pertengahan tahun 2007 pasca gempa
yang meluluhlantakkan dusun. Penulis kemudian mendatangi dusun kembali pada tahun
2017 untuk melakukan evaluasi atas ingatan warga dusun terkait Panggung Gembira di
masa lalu, dan juga asesmen awal untuk melihat isu sosial yang terjadi di dusun sat ini.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kelompok usia dewasa (yang dulunya termasuk
kelompok pemuda dusun) masih memiliki ingatan tentang Panggung Gembira. Bagi
mereka yang memiliki peran di dalam Panggung Gembira masih mengingat sejarah dan isi
refleksi dusun saat itu dan mereka menceritakan ke anak-anaknya. Sementara itu, bagi
mereka yang hanya menjadi penonton saat itu, mengingat Panggung Gembira sebagai
wadah hiburan di kala dusun menghadapi kesulitan (Novianty, Hadiwirawan, Prawitasari,
2017). Berdasarkan asesmen awal, disepakati pula bahwa pemuda/i dusun saat ini (yang
dulu saat Panggung Gembira 2007 adalah kelompok anak-anak) akan menghidupkan
kembali Panggung Gembira dengan tujuan menghidupkan kesenian lokal di dusun sesuai
dengan konteks generasinya tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang ada di warisan
kesenian lokal yang mereka miliki.
Pada awal tahun 2018, tahap perencanaan Panggung Gembira melalui berbagai macam
proses seperti melakukan beberapa kali pertemuan untuk memastikan kembali komitmen
pemuda/i dusun dan penentuan kegiatan, pembentukan forum Whatssapp Group ‘Kusuma
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Budaya’, pembentukan panitia Panggung Gembira dan panitia penggalangan dana, menulis
proposal dana pentas, penyusunan skenario dan latihan pentas. Selama proses ini pemuda/i
dusun didampingi oleh salah seorang praktisi psikodrama. Dalam tahapan ini muncul
beberapa tantangan di lapangan yaitu sikap pasif pemuda/i dusun, pengambilan keputusan
kolektif, sehingga seringkali menjadi lamban dan tidak ada yang mau mengambil tanggung
jawab keputusan bila semua belum setuju, dan partisipasi pemuda yang seiring berjalannya
waktu di lapangan mulai menurun. Akan tetapi, tantangan ini kemudian ditindak lanjuti
dengan melakukan pertemuan berkali-kali untuk membangun komitmen bersama,
pembentukan panitia, dan juga penggalangan dana agar masing-masing anggota merasakan
bahwa ini adalah usaha bersama (Novianty, Hadiwirawan, Prawitasari, 2018). Dalam
proses ini, penulis berperan sebagai fasilitator untuk mendampingi dalam tiap prosesnya
untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sesuai dengan konteksnya,
akan tetapi semua keputusan akhir berada pada pemuda/i dusun itu sendiri.
Pada akhir tahun 2018, tahap implementasi Panggung Gembira dilakukan bersama
pemuda/i dusun. Tema yang dibuat oleh mereka adalah ‘Menjaga Tradisi, Membangun
Negri’. Dalam tahap implementasi ini, semua kelompok warga dusun (kelompok anakanak, pemuda/i, dewasa hingga lanjut usia) berpartisipasi di atas panggung sebagai pemain,
maupun sebagai penonton. Kegiatan yang ada dalam tahap implementasi ini terdiri dari
tarian tradisional dan tarian modern oleh kelompok anak-anak, pentas drama mengenai
situasi dusun yaitu perpecahan dukungan politik dan pengangguran yang dimainkan oleh
pemuda/i dusun yang sebagian diatur dalam skenario, dan sebagian lagi spontan terjadi di
atas panggung, permainan musik daerah dan modern dengan alat musik modern oleh
pemuda/i dusun, serta permainan gamelan oleh kelompok dewasa-lanjut usia. Panggung ini
ditutup dengan acara kethoprak yang dimainkan oleh lintas kelompok usia yaitu seniman
profesional, kelompok dewasa, dan kelompok pemuda/i dusun dengan judul lakon rara
mendut. Komponen yang ada dalam kethoprak yang dimainkan tersebut meliputi dialog,
tarian, nyanyian, dan musik gamelan yang membawakan cerita rakyat masa lalu dibungkus
dengan humor.
Dalam tahap implementasi ini, terdapat dua tema besar yang menonjol bila dilakukan
refleksi atas implementasi Panggung Gembira 2007 dan Panggung Gembira 2018, yaitu
perbedaan latar/situasi sosial di balik narasi yang muncul di atas panggung. Panggung
Gembira tahun 2007 dilatari oleh refleksi warga dusun atas bencana gempa yang menimpa
desanya dan munculnya kecurigaan sosial terkait bantuan sosial. Sementara itu, Panggung
Gembira tahun 2018 dilatari dengan isu pemuda/i dusun yang terbelah karena perbedaan
pilihan politik dan juga isu banyaknya pengangguran di dusun. Tema kedua yang dapat
dilihat juga adalah fenomena Glokalisasi (Globalisasi & Lokalisasi), yang artinya telah ada
perpaduan antara unsur lokal dan global dalam tampilan visual, bahasa pengantar serta
narasi yang dibawakan. Pada tahun 2007, busana, dialog, tarian, dan musik yang
ditampilkan dalam bentuk kesenian di atas panggung sangat kental dengan budaya Jawa.
Akan tetapi, pada tahun 2018 semua unsur kental tersebut telah mencair dan bercampur
dengan unsur lain seperti cara berbusana terlihat kombinasi pakaian daerah, namun juga
dicampur dengan sepatu kets yang merupakan representasi dari unsur modern. Bahasa
pengantar yang dulunya adalah bahasa Jawa halus, saat ini sudah bercampur antara bahasa
Jawa sehari-hari, Bahasa Indonesia, serta beberapa kata bahasa Inggris. Begitu pula unsur
dalam pentas (baik dialog, narasi, dan musik), bila Panggung Gembira 2007 kental dengan
budaya Jawa, akan tetapi oleh pemuda/i dusun saat ini sudah bercampur antara unsur lokal
dan unsur modern. Hal ini menunjukkan Panggung Gembira kali ini membawa warna baru
yang menunjukkan kelenturan budaya tradisional dalam menyerap unsur-unsur modern
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yang menjadi keseharian masyarakat dusun di tengah arus globalisasi (Novianty,
Hadiwirawan, Prawitasari, 2019).
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan model penelitian tindakan berbasis
partisipasi yang mendorong keterlibatan dan partisipasi penuh orang-orang di dalam
komunitas pada setiap aspek proses penelitian/kegiatan dari proses identifikasi masalah
hingga analisis dan diseminasi (Hacker, 2013). Tujuan pendekatan ini untuk melahirkan
kegiatan yang relevan dengan kebutuhan dan realita masyarakat di lapangan. Maka dari itu
pengetahuan tidak dipaksakan masuk dari luar (dalam hal ini peneliti/kalangan akademik),
melainkan masyarakat di dalam komunitas itulah yang memiliki dan mengolah
pengetahuan. Terdapat beberapa prinsip dalam pendekatan ini yaitu a) Komunitas sebagai
sebuah unit identitas; b) Membangun kekuatan dan sumber daya dalam komunitas; c)
Memfasilitasi hubungan kerjasama yang kolaboratif dan setara di semua tahapan kegiatan;
d) Mendorong terjadinya proses saling belajar dan membangun kapasitas kerjasama pada
semua pihak yang terlibat; e) Mengintegrasikan dan menghasilkan pengetahuan dan
intervensi yang seimbang dan bermanfaat untuk semua pihak; f) Berfokus pada masalah
lokal yang relevan dan perspektif ekologis; g) Melibatkan keseluruhan sistem dan proses
bersifat iteratif; dan h) Memaparkan hasil ke semua pihak (Hacker, 2013).
Ketiga tahapan yang meliputi tahap evaluasi dan asesmen awal, tahap perencanaan,
dan tahap implementasi Panggung Gembira telah dilakukan dalam dalam jangka waktu dua
tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018. Setelah satu tahun Panggung Gembira
dilakukan di dusun, pada akhir tahun 2019, penulis datang kembali ke dusun dengan tujuan
melakukan evaluasi jangka panjang setelah Panggung Gembira dilakukan di dusun pada
akhir tahun 2018. Maka dari itu, tujuan penulisan ini adalah memaparkan hasil evaluasi
pemuda/i dusun atas proses Panggung Gembira yang telah mereka lakukan bersama di
dusun.
2.

METODE PELAKSANAAN
Desain program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ini adalah penelitian
tindakan berbasis partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini memberikan peran pada
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tiap tahapan penelitian/kegiatan sejak dari
penentuan masalah, penjajakan pendapat, asesmen awal, perencanaan, tindakan yang akan
dilakukan, hingga evaluasi dan penemuan permasalahan baru (Prawitasari, 2011).
Desain penelitian tindakan berbasis partisipasi yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan
yaitu: a) Tahap persiapan, meliputi evaluasi bersama warga dusun terkait hasil kegiatan
bersama setelah sepuluh tahun dan asesmen awal untuk menentukan masalah baru yang
akan ditindak lanjuti; b) Tahap perencanaan; meliputi penentuan kegiatan yang akan
dilakukan untuk melestarikan kesejahteraan bersama dan warisan kesenian lokal yang
dilakukan bersama pemuda/i dusun; c) Tahap implementasi, meliputi pelaksanaan kegiatan
bersama, dan d) Tahap evaluasi, meliputi evaluasi dan refleksi bersama dengan pemuda/i
dusun. Tahapan persiapan telah dilakukan pada tahun 2017, sementara itu tahapan
perencanaan dan implementasi telah dilakukan pada tahun 2018. Tulisan ini berfokus pada
tahapan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 lalu.
Partisipan
Partisipan merupakan kelompok pemuda/i dusun yang berasal dari dua dusun (D dan
K) yang merupakan satu padukuhan. Partisipan terdiri dari 13 orang, yang merupakan
pemuda/i dusun yang tergabung dalam panitia Panggung Gembira, dan sebagian menjadi
salah satu pemain dalam pentas drama dalam Panggung Gembira. Selain pemuda/i dusun,
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praktisi psikodrama yang juga turut mendampingi selama proses pengabadian masyarakat
ini berlangsung juga terlibat, dan dua orang penulis sebagai fasilitator selama proses ini
juga terlibat dalam proses evaluasi bersama ini.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang direkam oleh
fasilitator dan telah mendapatkan izin dari partisipan. Diskusi kelompok terarah adalah
salah satu bentuk wawancara kelompok yang mengumpulkan suatu kelompok dengan
karakteristik yang sama untuk mengumpulkan suatu pendapat mengenai suatu hal.
Kelebihan pengumpulan data ini yaitu memberikan kesempatan kepada partisipan untuk
mengemukakan pendapatnya, maupun mengemukakan pendapat setelah mendengar
pendapat orang lain; lebih interaktif; lebih cepat dibandingkan wawancara individual; dan
lentur digunakan dalam berbagai konteks (Prawitasari, 2011).
Prosedur Pelaksanaan Tahap Evaluasi
Sebelum proses diskusi kelompok terarah, penulis menentukan beberapa alternatif
tempat pertemuan. Tempat pertemuan dipilih berada di luar dusun agar lebih netral,
sehingga partisipan lebih nyaman mengemukakan pendapatnya. Setelah menentukan
beberapa alternatif, kemudian penulis meminta partisipan memilihnya sekaligus
menentukan tanggal dan jam pertemuan. Setelah itu, penulis mengundang secara resmi para
partisipan. Dalam proses pelaksanaan diskusi kelompok terarah, penulis selaku fasilitator
diskusi kemudian menyatakan tujuan dari diskusi kelompok terarah ini, dan kemudian
memberikan pertanyaan terbuka terkait proses Panggung Gembira yang telah dilaksanakan,
dan diskusi terus berlanjut secara interaktif.
Analisis Data
Data yang dianalisis diperoleh dari hasil rekaman diskusi kelompok terarah yang
disajikan berupa hasil ringkasan yang ditulis secara naratif.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan disajikan secara naratif ke dalam empat tema yaitu a) Refleksi
pemuda/i dusun atas proses membangun Panggung Gembira; b) Refleksi pemuda/i dusun
atas hasil Panggung Gembira; c) Harapan pemuda/i dusun terkait masa depan dusun; dan
d) Panggung Gembira sebagai terapan pendekatan penelitian tindakan berbasis partisipasi
masyarakat.

Refleksi Pemuda/i Dusun terkait Proses Panggung Gembira
Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, para pemuda/i dusun memiliki kesamaan
pandangan bahwa partisipasi pemuda/i yang semula dalam tahap perencanaan
berkomitmen untuk terlibat dan bekerja sama untuk membangun Panggung Gembira dinilai
kurang partisipatif selama proses berjalan. Hal ini ditandai dengan jarang datang untuk
latihan, dan berubahnya skenario yang sudah disepakati dari awal. Bahkan, muncul sedikit
konflik di antara pemuda/i tertentu karena tidak sepaham. Menurut partisipan, hal ini terjadi
karena adanya kekaburan tanggung jawab, dalam artian seringkali pemuda/i menjawab
dengan “kalau kowe (kamu) ikut, aku juga ikut”, kurang percaya diri untuk tampil, dan
dinilai kurang ‘kompak’ (kohesif). Maka pada akhirnya, yang mengambil tanggung jawab
dan berani tampil di depan publik adalah orang yang sama lagi.
Salah satu partisipan yang dulunya adalah kelompok pemuda, akan tetapi saat ini sudah
tidak di dalam organisasi kepemudaan lagi karena telah menikah mengatakan bahwa
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sebenarnya ada budaya ‘sinoman’ di dusun. Budaya ‘sinoman’ itu biasanya dilakukan oleh
pemuda (usia SMP) yang biasanya menerima tamu (juru laden) dan membantu bila ada
warga dusun yang melaksanakan acara pernikahan. Menurut partisipan tersebut,
sebenarnya budaya ‘sinoman’ di dusun ini menjadi ajang untuk pemuda belajar untuk
berjejaring sosial dan tampil di depan publik. Akan tetapi, sayangnya budaya ini sudah
mulai luntur di dusun. Seringkali akhirnya yang hadir dan membantu di acara pernikahan
warga dusun adalah orang yang sama lagi. Salah satu dampak lunturnya budaya itu terlihat
di dalam pelaksanaan Panggung Gembira ini bahwa yang berinisiatif, berkomitmen, dan
tampil adalah orang yang terbiasa melakukannya. Sementara pemuda/i lain cenderung
memilih sikap pasif. Hal ini sebenarnya juga telah teramati oleh penulis dalam tahap
perencanaan Panggung Gembira yaitu pemuda/i dusun cenderung tidak mau mengambil
keputusan individual, melainkan ‘menunggu’ keputusan yang lain dan akan mengikuti apa
saja keputusun kolektif tersebut. Namun, ternyata sikap ini memiliki masalah di akhir yaitu
tidak diikuti komitmen pribadi individu-individu yang berlindung di balik keputusan
kolektif.
Refleksi lain yang muncul adalah terkait tiadanya sosok yang dapat menjadi ‘suh’ para
pemuda/i dusun. Memang sebelum adanya kegiatan ini, seringkali acara bersama di dusun
sering terbelah menjadi dua kelompok. Maka dari itu, para pemuda/i dusun menyatakan
bahwa biasanya mereka akan mudah bergerak bila ada ‘sosok’ yang mereka ikuti. Selain
isu mengenai sosok yang menjadi ‘suh’, isu minat pemuda juga muncul. Isu ini diangkat
oleh salah seorang pemudi. Menurut partisipan tersebut bahwa pemuda/i dusun saat ini
sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan kesenian lokal, melainkan mereka lebih tertarik
dengan olahraga seperti voli, badminton, dan bela diri. Dusun ini memang sering kali
mengadakan acara besar di bidang olahraga, selain olahraga menjadi salah satu kebanggaan
dusun, juga dapat mendatangkan uang bila banyak peserta dan penonton dari luar dusun.
Refleksi Pemuda/i Dusun terkait Hasil Panggung Gembira
Terkait kegiatan Panggung Gembira, pemuda/i dusun merasa masih kurang maksimal,
terutama pada bagian pentas drama yang dilakukan oleh para pemuda/i dikarenakan banyak
hal tidak sesuai skenario awal dan apa yang terjadi di atas panggung banyak yang spontan.
Spontanitas justru adalah hal yang diharapkan terjadi di atas panggung, karena melalui
spontanitas akan terlihat dialog, pemikiran, bahasa, laku yang apa adanya terjadi sebagai
wujud dari realitas keseharian pemuda/i di dusun. Spontanitas adalah bagian dari
sosiodrama yang menjadi landasan dibangunnya Panggung Gembira. Ada satu isu minor
yang pernah terjadi pada Panggung Gembira tahun 2007 lalu mengenai sentimen negatif
terhadap penyelenggaraan kesenian lokal. Ternyata isu sentimen negatif tersebut juga
masih terjadi di tahun 2018. Hal ini diungkapkan oleh salah satu partisipan bahwa beberapa
skenario terpaksa diubah dikarenakan ada pemuda/i dusun yang mulanya bersedia terlibat,
mendadak mengundurkan diri dikarenakan tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk terlibat
dalam acara Panggung Gembira karena memiliki sentimen negatif terhadap kegiatan
kesenian.
Selain itu, salah satu pemudi yang menjadi partisipan juga mengungkapkan bahwa dia
mulanya tidak setuju mengenai penggunaan bahasa Jawa halus pada saat kethoprak, walau
memang idealnya begitu. Hal ini dikarenakan, banyak pemuda/i dusun yang sudah tidak
memahami lagi bahasa Jawa halus, sehingga ini juga menjadi hambatan untuk mengajak
pemuda/i mau terlibat dalam kesenian lokal. Maka dari itu, partisipan tersebut
mengusulkan, bila nanti ada kesenian lokal lagi diadakan di dusun yang melibatkan
pemuda/i dusun, maka lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja agar menarik minat
dan perhatian pemuda/i, mereka paham isinya, dan menjadi lebih percaya diri untuk tampil.
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Selain tantangan yang muncul dalam Panggung Gembira, beberapa partisipan juga
menyatakan bahwa pengalaman Panggung Gembira baginya sangat berkesan karena
selama ini hanya acara pernikahan di dusun yang biasanya bisa mengumpulkan semua
kalangan warga dusun (dari anak-anak hingga lanjut usia). Selain acara tersebut, biasanya
acara di dusun jalan sendiri-sendiri. Dengan adanya Panggung Gembira, partisipan bisa
melihat apa yang menjadi ketertarikan dan kebiasaan kelompok warga dusun dari anakanak hingga warga lanjut usia, dan selain itu momen itu adalah momen di mana semua
kelompok warga dusun bisa berkumpul.
Harapan Pemuda/i Dusun terkait Masa Depan Dusun
Refleksi pemuda/i dusun selama mereka berproses dalam membangun Panggung
Gembira yaitu kesadaran mulai lunturnya partisipasi pemuda/i dusun untuk kerja kolektif
dan lunturnya ketertarikan akan kesenian lokal yang merupakan warisan khas dusun
tersebut. Hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya, kebanyakan pemuda/i dusun ini
berkuliah dan bekerja di kota, sehingga terkadang kembali ke dusun hanya di waktu libur.
Selain itu, pemuda/i dusun yang menikah biasanya sudah tidak terlibat aktif lagi di acara
organisasi kepemudaan. Olahraga menjadi bidang yang mereka minati saat ini, karena
selain ketertarikan, bidang ini membawa kebanggaan dusun dan adanya laba bila yang hadir
banyak. Pemuda/i dusun saat ini juga jarang terlibat dalam ‘sinoman’ yang sebenarnya
menjadi wadah mereka berlatih untuk berjejaring sosial dan tampil di depan publik.
Hambatan-hambatan tersebut kemudian mereka refleksikan sebagai kesadaran bahwa
budaya gotong royong antar pemuda mulai luntur, dan mereka perlu kemudian membenahi
hal tersebut.
Untuk ke depannya, mereka masih merasa perlu untuk membuat sebuah kegiatan
kolektif bersama untuk mengupayakan gotong royong antar pemuda-pemudi dusun.
Masing-masing dari partisipan menyebutkan keunggulan yang ada di dusunnya seperti
ragam mata pencaharian yang ada di dusun seperti di bidang pertanian, peternakan,
kerajinan keramik dan gerabah lokal, industri rumah tangga, olahraga, kesenian dan letak
geografis yang asri dan hijau. Maka dari itu muncul ide untuk membuat wisata desa. Ide
ini bukanlah untuk mengubah desa menjadi bukan ‘dirinya’ hanya untuk menarik
pengunjung datang dan berfoto-foto (biasanya dilabeli desa wisata), melainkan wisata desa
merupakan usaha mengenalkan keunggulan desanya dan membuat yang datang ke desanya
mengenali mereka dan nyaman berada di sana menikmati kekhasan dusun tersebut.
Panggung Gembira sebagai Terapan Pendekatan Penelitian Tindakan Berbasis
Masyarakat
Kegiatan Panggung Gembira yang digambarkan dalam tulisan ini merupakan contoh
dari penerapan participatory action research (PAR) atau diterjemahkan menjadi penelitian
tindakan berbasis partisipasi. Penelitian tindakan berbasis partisipasi bertujuan untuk
membawa perubahan sosial dengan melandaskan pada aksi atau perilaku spesifik sebagai
tujuan utamanya. Selain itu, salah satu keunggulan pendekatan ini adalah adanya siklus
dalam meneliti, merefleksikan dan melakukan aksi (MacDonald, 2012). Beberapa prinsip
dari kegiatan Panggung Gembira turut menunjukkan keselarasan dengan prinsip
Community Based Participatory Research (CPBR), atau diterjemahkan menjadi penelitian
partisipatif berbasis masyarakat. CBPR juga merupakan bagian dari penelitian tindakan,
namun lebih menekankan prinsip komunitas sebagai unit identitas penelitian serta
memberdayakan sumber-sumber yang terdapat dalam komunitas tersebut (Israel, Schulz,
Parker & Becker, 1998). Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan PAR maupun
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CBPR adalah kejelasan tentang peran dan tanggung jawab antara peneliti dengan anggota
komunitas. Komitmen waktu serta relasi kerja yang membutuhkan kedekatan dari kedua
belah pihak menjadi sebuah tantangan yang tak terhindarkan, seperti yang terlihat dari
proses refleksi para pemuda/i.
Dalam menerapkan metode PAR/CBPR pada komunitas, perlu juga pemahaman yang
mendalam terkait nilai, budaya serta perubahan situasi yang terjadi dalam komunitas. Bila
melihat proses penerapan PAR pada konteks Australia (Mackenzie, 2012) meski
mengalami kendala yang serupa terkait perlunya pembagian peran dan tanggung jawab
antara peneliti dengan anggota masyarakat, namun tidak menyentuh sisi nilai dan budaya
yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, salah satu masalah yang terlihat
dalam proses Panggung Gembira adalah pemuda/i yang dinilai pasif dan kekaburan
tanggung jawab individu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, tanggung
jawab pribadi tidaklah diletakkan pada individu, melainkan pada kepatuhan atau perasaan
bertanggung jawab pada sosok yang dipandang sebagai pemimpin (atau ‘suh’). Di sinilah
pentingnya sosok pemimpin sebagai penggerak komunitas. Hubungan antara pemimpin
dan pengikut sendiri dalam budaya Jawa dapat diwakili dengan konsep Hasta Brata, sebagai
contoh konsep Bulan dalam Hasta Brata menggambarkan sosok pemimpin yang solutif,
proaktif dan relatif kuat dengan pengikutnya (Hudaya & Nugroho, 2013). Oleh sebab itu,
agar kegiatan dalam komunitas pemuda/i dalam budaya Jawa dapat bergerak dengan lebih
efektif, pertimbangan dalam mengenali dan memetakan sosok pemimpin yang mampu
menggerakan komunitas menjadi kunci penting.
Hal menarik lainnya adalah keselarasan antara hasil amatan peneliti dan refleksi
pemuda/i terkait nilai dan budaya desa yang dirasakan semakin luntur. Budaya gotongroyong dan sinoman yang semakin jarang dilakukan oleh pemuda/i menjadi penggambaran
realitas terkait perubahan yang mungkin terjadi dalam proses kehidupan masyarakat desa.
Hal tersebut juga nampak pada minat sebagian besar pemuda/i pada bidang yang dianggap
menjadi kebanggaan dan mendatangkan laba. Berbeda dengan konsep organisasi desa pada
masa awal kolonial di mana desa merupakan perwakilan komunitas kolektif yang mengolah
lahan bersama untuk kesejahteraan penduduk. Pada periode tersebut, konsep gotong royong
menjadi salah satu prinsip kerja bersama, karena kesejahteraan individu bertopang pada
usaha individu tersebut dalam pengolahan lahan bersama (Vlekke, 2020). Budaya gotongroyong menjadi sulit terlihat dalam kehidupan desa bisa terjadi karena semakin sempit dan
minimnya kepemilikan bersama, yang banyak tergantikan dengan hak kepemilikan
individual. Bidang olahraga menjadi lebih memunculkan rasa gotong royong karena
fasilitas olahraga (seperti lapangan) dipersepsikan sebagai milik bersama warga desa.
Dengan demikian, bila ingin menghidupkan kesenian, perlu dibentuk kembali persepsi
warga desa bahwa kesenian lokal merupakan kepemilikan bersama dan dapat membawa
kesejahteraan individu bila turut berpartisipasi dalam mengolah hal tersebut. Ide yang
muncul untuk mengusahakan kekhasan dusun sebagai bentuk mengaktifkan kembali
budaya gotong royong perlu berlandaskan pada persepsi hal yang dimiliki bersama sebagai
satu komunitas. Hal tersebut perlu diupayakan bersama agar mencegah timbulnya konflik
antar warga apabila usaha salah satu warga lebih menghasilkan keuntungan dibandingkan
usaha-usaha warga lainnya.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Panggung Gembira sebagai wujud dari kegiatan pengabdian masyarakat ini didesain
dengan pendekatan penelitian tindakan berbasis masyarakat, yang menekankan tiga hal
utama dalam prosesnya yaitu penelitian, refleksi, dan keterlibatan masyarakat.
Konsekuensi dari pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat sedari awal proses asesmen,
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penentuan kegiatan, perencanaan, implementasi, hingga proses evaluasi. Kegiatan ini
dilakukan dalam jangka panjang yaitu 3 tahun. Dalam proses berkegiatan, masyarakat
adalah peran kunci, sementara peneliti adalah fasilitator. Masyarakat diajak untuk
memberdayakan dirinya dan merefleksikan tiap prosesnya didampingi oleh fasilitator dan
ahli psikodrama.
Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan wujud Panggung
Gembira ini didapatkan kesadaran para pemuda/i dusun bahwa mereka perlu memupuk
kembali warisan budaya gotong royong yang dulu sangat kental di dusunnya. Selain itu,
walau dengan wujud yang mungkin sudah berbeda dari aslinya, akan tetapi kesenian lokal
perlu dilestarikan. Hal ini mengingat bahwa di dalam kesenian lokal tidak hanya
mengandung wujud fisik yaitu tampilan visual seni itu sendiri, melainkan nilai-nilai yang
ingin diwariskan dari kesenian itulah yang sebenarnya lebih penting. Mengenali dusun dan
mencintai dusun sama dengan mengenali diri mereka sendiri sebagai bagian dari dusun. Di
dalam proses membangun Panggung Gembira, cermin atas kolektivitas yang ada di dusun
itulah yang diangkat ke atas panggung dan direfleksikan bersama.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami menyarankan bahwa Panggung Gembira
dapat menjadi salah satu model bentuk dari pengabdian masyarakat yang berfokus
mengangkat isu sosial-budaya di suatu komunitas. Panggung Gembira memiliki dua wujud
yaitu wujud kongkrit berupa unsur fisik panggung, akan tetapi juga memiliki unsur abstrak
yaitu representasi cermin realitas keseharian komunitas yang dikomunikasikan dalam
simbol-simbol, salah satunya dalam wujud kesenian lokal. Model ini menekankan pelibatan
langsung masyarakat dalam proses dan juga berupaya melestarikan nilai-nilai luhur yang
ada di dalam komunitas.
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ABSTRAK
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki fungsi dimensi fisik, psikologis, kognitif atau sosial yang
berbeda dan menghambat pencapaian tujuan, potensi optimal, ataupun pemenuhan kebutuhan. Pada tahun
2017 tercatat ada 1,6 juta ABK dari 79,6 juta anak di Indonesia. Umumnya perkembangan dan pemenuhan
kebutuhan ABK didukung dengan fasilitas inklusif. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan ABK
terputus dari akses tersebut, sehingga mereka perlu belajar dan beraktivitas di rumah. Hal ini menuntut orang
tua menjadi perpanjangan tangan dari ahli/terapis. Diketahui bahwa kemampuan penting di samping
pemahaman tentang ABK adalah kepercayaan diri mereka atas kemampuan mereka dalam memenuhi
kebutuhan ABK yang dikenal sebagai parenting self-efficacy. Rendahnya parenting self-efficacy dapat
mengurangi kualitas hasil terapi ketika mengikuti arahan ahli/terapis secara daring. Tujuan dari pengabdian
masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui parenting self-efficacy serta kebutuhan dari orang tua dengan
ABK pada masa pandemi COVID-19, agar dapat dirancangkan modul yang menjawab kebutuhan yang
tergambar. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap parenting self-efficacy dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner Google Forms secara daring pada orang tua ABK di cabang-cabang Klinik Tumbuh Kembang
YAMET melalui alat ukur yang diadaptasi dari Early Intervention Parenting Self Efficacy Scale (EIPSES).
Selanjutnya, tim mengukur kebutuhan orang tua dengan ABK khususnya dalam memenuhi kebutuhan ABK
semasa pandemi COVID-19. Dari 98 partisipan kuesioner, sebanyak 24 partisipan memiliki parenting selfefficacy yang rendah, 52 partisipan memiliki parenting self-efficacy yang sedang, dan 22 memiliki parenting
self-efficacy yang tinggi. Berdasarkan data survey ditemukan, tiga kebutuhan terbesar orang tua dengan ABK
yakni, mengenai pola asuh ABK secara umum (66.3%) serta cara stimulasi kemandirian (53.1%) dan motorik
halus(38.8%) pada ABK. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, orang
tua dengan ABK memerlukan akses informasi daring dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan
ABK.
Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Parenting Self-Efficacy, COVID-19, Pola Asuh
ABSTRACT
Children with special needs function differently either in physical, cognitive, psychological, or social aspects,
which hinders them from achieving goals, potential, or meeting their needs. In 2017, it was stated that out of
79,6 million children in Indonesia, 1,6 million have special needs. Usually, the development and needs of
these children are facilitated through inclusive facilities. However, COVID-19 rendered these children
unable to access these facilities anymore, causing learning and activities to be done at home and forcing
parents to replace the role of therapists. Aside from parents’ understanding of special children’s needs,
parenting self-efficacy is also an important factor. This community service activity aims to find out parenting
self-efficacy in parents with special needs children, and their parenting needs, to give insight what kind of
module need to be made. Thus, parents who experience low parenting self-efficacy can lower the quality of
therapist-directed intervention conducted by parents. To explore this issue, an assessment was conducted to
parents with special needs children in YAMET Child Development Centers through an online questionnaire
consisting adapted items from Early Intervention Parenting Self-Efficacy Scale (EIPSES). We also assess the
needs of these parents especially during COVID-19 pandemic. From a total of 98 participants, 24 have low
parenting self-efficacy, 52 scores in the middle, 22 have high parenting self-efficacy. Out of the needs
assessed, three information needed most by parents with special needs children are parenting style for
children with special needs (66.3%), stimulating independence (53.1%), and stimulating fine motoric skills
(38.8%). The results of this assessment indicate that in times like COVID-19, parents of children with special
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needs need access to information, especially online resources, regarding fostering and developing children
with special needs.
Keywords: Children with Special Needs, Parenting Self-Efficacy, COVID-19, Parenting

1. PENDAHULUAN
Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan individu yang signifikan berbeda pada
dimensi fisik, psikologis, kognitif, atau sosial dalam fungsi kemanusiaannya. Kondisi
tersebut menyebabkan hambatan pada pencapaian tujuan, potensi optimal, atau pemenuhan
kebutuhan (Mangunsong, 2014). Survei terhadap jumlah ABK di dunia sudah dilakukan
oleh organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO) pada tahun 2004
dan United Nation International Children Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 1990-an
sampai dengan 2008. Dari survei WHO (2011), rata-rata terdapat 15,6% individu yang
berkebutuhan khusus dari usia 18 tahun ke atas dalam populasi 59 negara dengan rentang
11,8-18%. Data UNICEF (2008) menyatakan terdapat 0,4% - 12,7% ABK berusia 2-9
tahun di lima negara berkembang.
Jumlah ABK di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sebanyak
1,6 juta anak (Harususilo, 2019) dari 79,6 juta anak (Windiarto dkk., 2018), atau setara
dengan 2% dari populasi anak. Bila dibandingkan dengan total penduduk nasional, angka
tersebut setara dengan 0,61% total populasi penduduk Indonesia sejumlah 261,9 juta pada
tahun 2017 (BPS, 2018). Walaupun tampak sedikit dibandingkan persentase yang disurvei
dalam skala internasional, ABK di Indonesia mendapatkan perhatian yang belum optimal.
Pendidikan yang dienyam oleh ABK rata-rata hanya 6,5 tahun dalam skala nasional; data
lebih spesifik menunjukkan rata-rata 4,4 tahun untuk ABK dengan keterbatasan sedang dan
rata-rata 2,8 tahun untuk ABK dengan keterbatasan parah (Cameron & Suarez, 2017).
Masalah ini dipertegas dari survei terhadap penghasilan ABK pada usia produktifnya yang
dilakukan oleh Windiarto dkk. (2019) yakni, paling besar Rp1.896.000 di provinsi DKI
Jakarta dan paling kecil Rp665.000 di Nusa Tenggara Barat. Padahal UMR pada tahun
2019 di DKI Jakarta sebesar Rp3.940.973 dan di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp
2.012.610 (Ulya, 2019).
Kondisi ABK dari usia dini sampai masa dewasa dan produktif bekerja sangat tidak
optimal baik bagi perkembangan maupun pemenuhan kebutuhan mereka. Situasi ini
dipersulit dengan adanya hambatan yang berasal dari rendahnya fasilitas kesehatan
(Kusumastuti, Pradanasari, & Ratnawati, 2014) dan pendidikan yang inklusif bagi mereka
yang tidak optimal (Cameron dan Suarez, 2017). Keluarga khususnya ibu juga umumnya
mempunyai jam kerja yang rendah karena perlu mencurahkan perhatian lebih kepada
anaknya yang tergolong ABK (Cameron & Suarez, 2017). Akibatnya individu dengan
kebutuhan khusus mulai dari usia anak hingga dewasa mendapat tantangan tidak hanya dari
sisi finansial dan pendidikan, tetapi juga rendahnya fasilitas dan bantuan kesehatan,
minimnya dukungan keluarga dan pemberdayaan sosial, serta kecilnya peluang
penghasilan hidup yang layak untuk dirinya sendiri.
Dampak negatif dari kondisi yang ada pada ABK dapat dikurangi melalui pendidikan
dan fasilitasi/pemberdayaan yang lebih baik pada mereka dalam suatu masyarakat inklusi.
Namun, upaya tersebut sejak bulan Maret 2020 perlahan terhenti dan terputus akibat
pandemik COVID-19. Penyakit yang disebabkan Virus Corona (Virus Corona Disease
2019/COVID-19) telah dinyatakan pada tanggal 11 Maret sebagai sebuah pandemi
internasional (BBC News, 2020). Masyarakat Indonesia mulai menghadapi pandemi ini
pada Senin, 2 Maret 2020 dengan teridentifikasinya dua individu yang berdomisili dekat
ibu kota negara DKI Jakarta (Galih, Sari, & Maharani, 2020). Akibat belum adanya
obat/vaksin yang dapat menangani COVID-19, tiga hal yang dapat dilakukan adalah
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menjaga diri sendiri, mengurangi penyebaran virus, dan merawat individu yang terjangkit
penyakit. Karena menjaga kesehatan diri menjadi tanggung jawab anggota masyarakat
masing-masing berdasarkan imbauan pihak medis, maka pemerintah Indonesia membantu
pengurangan penyebaran virus dan bekerja sama dengan pihak medis untuk merawat yang
sakit. Pembatasan sosial yang dilakukan pada tanggal 16 Maret berupa pengalihan kegiatan
sekolah reguler menjadi berbasis online cukup berdampak bagi para ABK yang kesulitan
beradaptasi dengan rutinitas baru mereka.
Dalam masa pandemi COVID-19 ini ABK mengalami kesulitan terhadap akses
pendidikan yang biasa mereka dapatkan, sedangkan tidak semua orang tua dengan ABK
sudah memahami hal-hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
anaknya. Hal ini menjadi masalah karena umumnya orang tua yang belum paham
cenderung mempunyai keyakinan rendah bahwa dirinya mampu mendidik anaknya dengan
baik atau low in parenting self-efficacy (Coleman & Karraker, 1997). Selain itu, waktu
beraktivitas ABK yang panjang di rumah pun menjadi sumber stres lain bagi pengasuh
khususnya orang tua dengan keyakinan diri rendah tersebut.
Publikasi sebuah artikel mengenai dampak COVID-19 di Tiongkok pada proses
pendidikan anak-anak memberikan gambaran proses pendidikan yang berlangsung pada
daerah terdampak pandemi. Leung, Lam dan Cheng (2020) menyatakan bahwa pemerintah
memberi kebijakan untuk mengubah sistem belajar dan sekolah menjadi serba dalam
jaringan (daring/online) dikarenakan kebijakan yang mengharuskan masyarakat berdiam
dan beraktivitas di rumah. Hal ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan berbagai
aktivitas pendidikan reguler terkait pembelajaran kognitif, tetapi tetap terdapat dampak
negatif yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Anak-anak yang lama tidak
beraktivitas fisik di sekolah pun dilarang beraktivitas di luar rumah semasa pandemi ini
dapat menjadi kurang aktif juga secara fisik di rumah.
Waktu luang ABK yang lebih banyak di rumah, kurangnya aktivitas pendidikan, serta
rendahnya pemahaman dan self-efficacy dari orang tua cenderung berdampak negatif pada
ABK. Kurangnya aktivitas pendidikan di rumah ditemukan berhubungan dengan
peningkatan durasi penggunaan gawai lebih lama, pola tidur yang berantakan, dan pola
makan yang tidak beraturan yang menyebabkan peningkatan berat badan dan penurunan
kesehatan kardiorespirasi (Leung, Lam & Cheng, 2020). Isolasi yang lama akibat pandemi
juga menyebabkan dampak psikologis pada ABK akibat munculnya rasa bosan karena
kurangnya variasi aktivitas, kekurangan informasi, dan interaksi yang optimal bersama
teman dan guru, serta kecenderungan kehilangan privasi di rumah.
Seluruh pemaparan masalah mengenai kondisi ABK sangat membutuhkan pendidikan
khusus dari orang tuanya semasa pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Namun,
orang tua dengan ABK juga menghadapi masalah mereka sendiri. Orang tua dengan ABK
ditemukan rentan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stres, depresi,
masalah emosi yang memburuk, masalah dalam pernikahan, yang dapat berpengaruh pada
hubungan antara orang tua dan anak (Algood, Harris & Hong, 2013). Orang tua dengan
ABK juga menghadapi masalah terutama dalam segi sosial, pernikahan, dan ekonomi.
Dalam segi sosial, keberadaan ABK cenderung membuat orang tua tidak memiliki banyak
waktu untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman atau kerabatnya selayaknya orang tua
dengan anak yang normal. Selain itu, orang tua dengan ABK cenderung menjadi sasaran
gosip dari orang tua hingga hinaan langsung sehingga orang tua dengan anak berkebutuhan
khusus berpotensi merasa takut akan membangun interaksi sosial (Lawal, Anyebe, Obiako
& Garba, 2014). Masalah dan konflik dalam pernikahan juga dapat dialami apabila ibu dan
ayah dari ABK tidak dapat membagikan tanggung jawab dan baik. Permasalahan ekonomi
juga cenderung dialami oleh orang tua dengan ABK dikarenakan adanya biaya tambahan
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yang harus dikeluarkan untuk terapi, pengobatan, hingga perawatan di rumah sakit apabila
terjadi suatu kecelakaan yang parah (Lawal et al., 2014).
Gagasan untuk diadakan PKM ini berawal dari kondisi pandemi COVID-19 tersebut
dimana orang tua dengan ABK diduga dapat mengalami sejumlah kesulitan karena terputus
dari sumber daya yang biasanya digunakan orang tua. Akibat diberlakukannya Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), orang tua dan ABK kesulitan mendapatkan akses kepada
klinik atau pendidikan inklusif di mana tumbuh kembang anak biasanya dapat dipantau dan
difasilitasi secara langsung dan fisik. Alhasil, orang tua ABK didorong untuk menggantikan
peran terapis dan guru dengan mengajar ABK di rumah, sekalipun mereka belum tentu
paham tentang ABK. Kondisi PSBB juga menyebabkan orang tua dengan ABK kesulitan
untuk menjangkau dan dijangkau oleh dukungan sosial seperti teman dan keluarga jauh.
Padahal, dukungan sosial yang penuh dan utuh dapat menurunkan dampak negatif dari
menjadi orang tua dengan ABK, terutama dalam memberikan pendidikan khusus (Algood,
Harris & Hong, 2013). Kesulitan orang tua dalam mendidik ABK, dukungan sosial yang
minim, dan karakteristik ABK pada umumnya dapat menjadi faktor-faktor yang
menurunkan parenting self efficacy. Oleh karena itu, kegiatan PKM dilakukan dengan
melakukan analisis kebutuhan orangtua untuk merencanakan rancangan psikoedukasi
berupa modul pola asuh yang dapat dilakukan oleh orangtua selama pandemi COVID-19.
Pembatasan sosial dengan tetap berdiam di rumah memang sangat penting dilakukan
pada masa pandemi COVID-19. Sekalipun orang tua secara umum dapat memiliki masalah
yang disebutkan di atas, layanan pendidikan khusus tetap selayaknya diperhatikan
kontinuitasnya oleh pihak yang memberikan pelayanan tersebut. Walaupun institusi
pendidikan/klinik tumbuh kembang anak sedang tidak diizinkan memberi pendidikan
khusus secara tatap muka saat ini, pun tidak memungkinkan menangani masalah orang tua
yang terdapat di keluarga. Namun, dampak negatif dari terputusnya layanan pendidikan
khusus dapat dikurangi atau ditangani dari jarak jauh melalui kapasitas teknologi
komunikasi dan informasi saat ini. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam
pendidikan khusus perlu bekerja sama membantu orang tua/pengasuh utama dari ABK agar
dapat menyambung pendidikan khusus dengan baik sehingga pertumbuhan anak tetap bisa
terfasilitasi dengan baik dalam keadaan pembatasan sosial. Karena peran pendidikan formal
dan nonformal dikembalikan ke rumah atau pendidikan informal, maka orang tua perlu
meningkatkan pemahaman atas kondisi dan langkah mendidik ABK. Atas dasar kebutuhan
peningkatan kemampuan orang tua dengan ABK, maka intervensi perlu diberikan. Namun,
ditemukan bahwa pemberian intervensi perlu memperhatikan kemampuan orang tua
dengan ABK. Kemampuan terpenting bukanlah pemahaman yang dimiliki, melainkan
keyakinan diri orang tua masing-masing dalam mengusahakan memberi pendidikan
khusus. Parenting self-efficacy yang rendah dapat menghambat upaya intervensi dalam
meningkatkan kemampuan orang tua dengan ABK dalam memberi pendidikan khusus bagi
anaknya sendiri (Coleman & Karraker, 1997). Upaya meningkatkan parenting self-efficacy
dapat dilakukan setelah mengetahui kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Jadi,
parenting self-efficacy akan diukur terlebih dulu melalui Early Intervention Parenting Self
Efficacy Scale (EIPSES) yang terdiri dari 20 item dengan penambahan 2 item yang
mempertanyakan situasi akibat pandemi COVID-19. Tambahan lain berupa kebutuhan
orang tua dalam memberi pendidikan khusus di rumah juga diambil dengan meminta orang
tua memilih tiga dari 12 materi pendidikan yang diduga dibutuhkan di rumah. Mengacu
pada dua hal ini, intervensi yang akan dilakuan disesuaikan dengan kebutuhan orang tua
dalam memberi pendidikan khusus bagi anaknya di rumah selama masa pandemi COVID19.
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2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada sebuah lembaga Klinik
Tumbuh Kembang bernama YAMET (Yayasan Medical Exercise Therapy) yang terdiri
dari 42 cabang yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Diawali
dengan need assessment pada orangtua yang anaknya sedang melakukan terapi di Klinik
tersebut. Dikarenakan kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan penyebaran
kuesioner secara fisik, digunakan Google Forms berisikan sejumlah pertanyaan yang
disebarkan ke orang tua di 42 cabang Klinik YAMET melalui aplikasi Whatsapp dengan
perantara admin masing-masing cabang klinik. Setelah data terkumpul, data diolah
menggunakan microsoft excel dan SPSS versi 21. Hasil yang didapat berupa tingkat
parenting self-efficacy serta jenis kebutuhan parenting yang dibutuhkan selama pandemi
COVID-19 lalu dibuatkanlah modul parenting yang akan dilakukan oleh orangtua selama
pandemi COVID-19 dirumah, pelaksanaan modul dipantai lewat evaluasi menggunakan
group whats app.
Need assessment
Need assessment dilakukan dengan menggunakan kuesioner berisikan pertanyaan
demografis partisipan seperti inisial, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan juga hasil
diagnosa pada anak berkebutuhan khusus dan juga adaptasi dari alat ukur Early
Intervention Parenting Self Efficacy Scale (EIPSES) yang berisikan 20 item dan memiliki
nilai reliabilitas cronbach alpha senilai 0.81. Pertanyaan seputar kemampuan orang tua
dalam mengontrol perilaku anak dalam masa COVID-19 juga ditambahkan sehingga
menghasilkan 22 item dalam kuesioner, butir-butir pertanyaan dan instruksi kuesioner juga
disesuaikan dengan konteks isolasi di tengah pandemi COVID-19. Setelah itu, diberikan
juga pertanyaan seputar kebutuhan akan bantuan berbentuk aplikasi online, dan partisipan
diminta memilih 3 kebutuhan bantuan tertinggi terkait dengan pengembangan anak
berkebutuhan khusus.
Butir item yang diberikan terkait Parenting Self Efficacy ditampilkan pada Tabel 2.
Setelah penyebaran kuesioner tersebut, hasil yang diperoleh diolah menggunakan Excel.
Data yang diperoleh disimpulkan menjadi Data Demografis Partisipan, gambaran
kebutuhan khusus anak yang dimiliki oleh partisipan, kategori self efficacy orang tua
berdasarkan kategori stanine, dan tiga kebutuhan tertinggi dari partisipan.
Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS 21 untuk menemukan
persentase dan rata-rata dari persebaran data demografis yang diperoleh seperti jenis
kelamin, usia, kota tempat tinggal, dan profesi. SPSS 21 juga digunakan untuk menemukan
persentase dan rata-rata dari usia anak ABK. Microsoft Excel digunakan untuk menemukan
gambaran persebaran gangguan pada ABK.
Hasil need assessment yang diperoleh sebagai berikut:
Data Demografis:
Ada 98 partisipan, usianya berkisar antara 26 - 59 tahun. Mayoritas partisipan, yaitu 63.3%
adalah partisipan yang berusia di antara 31 - 40 tahun. Partisipan berasal dari berbagai
kota di Indonesia, namun yang paling banyak berasal dari Depok (13.3%) dan Batam
(13.3%). Profesi partisipan bermacam-macam, antara lain: PNS, dokter, guru, Polri, dsb.
Namun profesi terbanyak yang mengisi kuesioner adalah Ibu Rumah Tangga (48%).
Rata-rata usia anak berkebutuhan khusus partisipan adalah usia 5.9 tahun. Mayoritas
partisipan adalah partisipan yang memiliki anak berusia kisaran 3-5 tahun. Gangguan yang
dialami anak bermacam-macam, di antaranya: Autism Spectrum Disorder, speech delay,
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ADHD, dispraksia, hiperaktif, cerebral palsy, communication disorder, dan asperger. Jenis
gangguan yang paling banyak adalah ASD (33%), ADHD (28%) dan speech delay (13%).
Oleh karena itu, bantuan yang diberikan juga akan lebih berfokus pada gangguan tersebut
terlebih dahulu.
Parenting Self-Efficacy
Skor total dari parenting self-efficacy dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan teknik norma
stanine. Hasil dari pembagian kategori tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Gambaran parenting self-efficacy

Kategori

Range skor

Frekuensi Partisipan

Self-Efficacy Rendah

22-58

24

Self-Efficacy Sedang

59-69

52

Self-Efficacy Tinggi

70-88

22

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas partisipan memiliki parenting self-efficacy
di level sedang, sehingga ada potensi untuk dinaikkan.
Gambaran Kebutuhan Pengetahuan Berbasis Aplikasi
Sebanyak 76 (77.6%) dari partisipan pengisi kuesioner tidak memiliki aplikasi ponsel yang
dapat membantu mereka dalam mengasuh ABK. Sebanyak 94 (95.9%) partisipan pengisi
kuesioner tertarik apabila mereka memiliki aplikasi yang dapat membantu mereka
mengasuh anak berkebutuhan khusus.
Terkait dengan kebutuhan partisipan yang diharapkan dari rancangan aplikasi ponsel terkait
pengasuhan ABK, tiga kebutuhan informasi tertinggi dari partisipan adalah mengenai Pola
Mengasuh ABK secara umum (66.3%), Cara stimulasi kemandirian ABK (53.1%), dan
cara stimulasi motorik halus pada ABK (38.8%). Oleh karena itu, psikoedukasi yang akan
diberikan adalah dalam hal merancang alat bantu inklusif terkait dengan kebutuhan
tersebut.
Tabel 2. Informasi pendidikan khusus yang dibutuhkan orang tua dengan ABK
selama masa PSBB
Informasi

Frekuensi

Persentase

Pola mengasuh ABK secara umum di rumah

65

66,3%

Cara menstimulasi kemandirian ABK

56

53,1%

Cara menstimulasi motorik halus ABK

38

38,8%

Cara menstimulasi motorik oral ABK

36

36,7%

Cara mengatasi tantrum ABK di rumah

26

26,5%

Cara menstimulasi motorik kasar ABK

20

20,4%
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Cara mengajarkan toilet training bagi ABK

22

22,4%

Informasi mengenai gambaran umum ABK

14

14,3%

Cara mengajarkan perawatan diri pada ABK

12

12,2%

Membuat program sesuai milestone untuk direviu secara 1
berkala

1%

Mengajarkan membaca Al-quran

1

1%

Pemahaman

1

1%

Rancangan Materi
Orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus
Orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus mengalami kesulitan yang lebih
dibandingkan dengan orang tua dengan anak yang tipikal. Verma (2017) menyatakan
bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki lebih banyak peran yang
harus diambil. Hal ini dikarenakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus harus
bergantung pada orang lain untuk bisa melakukan fungsi-fungsi yang seharusnya bisa
dilakukan oleh anak tipikal secara mandiri seperti mandi, berkomunikasi, makan, buang
air, atau berpakaian, dan perilaku-perilaku merawat diri lainnya yang terhambat karena
disabilitas yang dialaminya.
Azzahra (2019) menyebutkan bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus
menyebutkan bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus harus memberi kasih
sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan orang
tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:
-

Pikiran yang terbuka
Pengawasan pada anak sejak dini
Memberikan motivasi, bimbingan dan perhatian
Beradaptasi dengan anak
Membangun kedekatan emosi dengan anak
Mengajarkan anak untuk eksplorasi keterampilan
Tanamkan kemandirian sejak dini dan tidak memanjakan anak
Bekerjasama dengan sekolah
Melakukan pembiasaan dengan sanksi dan hukuman
Mempelajari kebiasaan dan kebutuhan anak
Memilih sekolah yang tepat bagi anak
Mengikuti terapi-terapi yang ada bagi anak

PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS
Motorik halus diartikan sebagai kemampuan koordinasi otot-otot kecil yang terjadi
terutama antara jari dan mata. Beberapa contoh dari kegiatan motorik halus adalah seperti
menulis, menggambar, mengancing baju, dan kegiatan lain yang biasanya melibatkan
penggunaan otot kecil seperti tangan, jari dan jempol (Nair, Rao & Bukkambudhi, 2010).
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Secara lebih terperinci, motorik halus melibatkan lima aspek penting sebagai berikut:
1. Ocular Motor Control. Kemampuan mata untuk mengikuti dan fokus pada obyek yang
berada pada jarak pandang mata
2. Hand Eye Coordination. Kemampuan untuk melakukan aktivitas menggunakan tangan,
dengan menggunakan mata untuk membantu dalam ketepatan penempatan, arah, dan
kesadaran spasial
3. Manual Dexterity. Kemampuan untuk menggunakan tangan dan jari untuk menulis,
menggambar, mengetik, mewarnai, dll secara akurat.
4. Sterognosis. Kemampuan untuk mengenali suatu objek dengan mengandalkan
sentuhan.
5. Tactile Perception. Kemampuan interpretasi informasi yang dikirim dari ujung jari
menuju otak.
GRADASI BANTUAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN
Dalam membantu ABK mencapai target pembelajaran, pengasuh dan pendidik perlu
menggunakan tahapan dari gradasi bantuan yang diberikan. Gradasi bantuan (prompts) ini
terdiri dari delapan langkah mulai dari sangat banyak bantuan sampai kelak bantuan hanya
sebatas informasi verbal (Katzenbach, Shafer, Lloyd, dan Carter, 2016). Gradasi tersebut
terdiri secara berurutan sebagai berikut:
Tabel 3. Gradasi bantuan pada anak berkebutuhan khusus
No.

1.

Gradasi
Bantuan
Fisik

Definisi

Full-physical prompts
Pendidik membantu dengan menggerakkan
anggota tubuh pelajar langsung.

2.

Partial-physical prompts
Pendidik memberi bantuan dengan sentuhan
langsung pada anggota tubuh tetapi tidak
menggerakkan.

3.

Model

Full-model
Pendidik mendemonstrasikan langkah demi
langkah, tanpa terjadi sentuhan antara
pendidik dan pelajar.

4.

Kontektual

Anak dipegang fisiknya secara penuh
langsung untuk melakukan sambil melihat
poster.

anak dipegang fisiknya sebagian langsung
untuk melakukan sambil melihat poster.

orang tua memberikan contoh cara
melakukan di samping anak sambil
melihat poster.

Partial-model
Pendidik mendemonstrasikan sebagian
langkah pengerjaan, tanpa terjadi sentuhan
antara pendidik dan pelajar.
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5.

Visual

Visual cues
Pendidik menunjukkan tanda/simbol visual
sebagai instruksi untuk diikuti oleh pelajar.

6.

Gesture

Gesture cues
Pendidik menggunakan gestur/isyarat nonverbal sebagai instruksi untuk diikuti oleh
pelajar.

7.

Verbal

Direct spoken
Pendidik menyebutkan instruksi untuk
pelajar.

8.

hanya melihat poster saja dan orang tua
hanya mengawasi sambil memberikan
arahan verbal.

orang tua memberikan arahan secara
gestur di samping anak sambil melihat
poster.

orang tua mengawasi anak dalam
melakukan dan hanya memberikan arahan
verbal tanpa poster.

Indirect spoken
Pendidik mengarahkan atensi pelajar pada
langkah pengerjaan yang perlu dilakukan,
tanpa memberi instruksi langsung seperti
menggunakan pertanyaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19
mengharuskan masyarakat dalam provinsi terkait menjalankan WFH dan SFH. Akibat dari
WFH dan SFH ini para orang tua dengan ABK di Klinik Tumbuh Kembang YAMET perlu
memenuhi peran sebagai pemberi layanan pendidikan khusus berdasarkan program dari
institusi. Para orang tua menyebutkan memiliki kendala dalam menjalankan program tetapi
masih dapat teratasi. Berdasarkan need assessment yang telah dilakukan, mayoritas orang
tua memiliki parenting self-efficacy yang sedang hingga tinggi. Terkait dengan pernyataan
oleh Ulrich dan Bauer (dalam Allred, 2014) bahwa seiring berjalannya waktu, pemahaman
orang tua akan anaknya yang berkebutuhan khusus akan semakin mendalam, maka
kelompok menyimpulkan bahwa rata-rata orang tua memiliki kesiapan untuk menerima
bantuan pemahaman berupa alat bantu advokasi. Berkaitan dengan penemuan oleh Spoth
dan Conroy (dalam Coleman & Karraker, 1997), parenting self-efficacy berhubungan
dengan perilaku usaha pengembangan diri orang tua, sehingga orang tua yang memiliki
parenting self-efficacy yang baik cenderung akan berusaha untuk membekali dirinya
dengan informasi-informasi seputar pengasuhan anak, sehingga ada kemungkinan
mayoritas orang tua akan dapat menerima alat bantu advokasi yang dirancang.
Oleh sebab itu, apabila hendak dilakukan intervensi, disarankan agar intervensi
tersebut lebih berfokus pada meningkatkan kemampuan dan pemahaman orang tua dalam
pengasuhan ABK berdasarkan tiga kebutuhan utama saat ini, dan bukan pada parenting
self-efficacy. Kebutuhan tersebut adalah: pengetahuan atas pola asuh yang tepat bagi anak
berkebutuhan khusus selama di rumah, cara melatih toilet training bagi ABK, serta cara
menstimulasi motorik halus bagi ABK.
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4. KESIMPULAN
Kondisi pandemi merupakan tantangan bagi setiap unsur masyarakat, tidak terkecuali
orang tua dari anak berkebutuhan khusus di Klinik Tumbuh Kembang YAMET. Hasil need
assessment menemukan bahwa orang tua yang anaknya sedang melakukan terapi di cabang
Klinik Tumbuh Kembang YAMET membutuhkan bantuan dalam meningkatkan
pengetahuan tentang pola asuh yang tepat di rumah selama masa pandemi COVID-19,
kesulitan tentang pemahaman pola asuh ABK di rumah selama pandemi COVID-19 ini
dapat berdampak pada menurunnya parenting self-efficacy pada orangtua. Oleh karena itu,
orang tua perlu dibantu dan juga perlu diberikan psikoedukasi cara memberikan stimulasi
kemandirian terutama dalam hal toilet training dan juga motorik halus. Program
pembelajaran yang disarankan dapat berupa online workshop, dengan dilengkapi modul
berupa booklet, poster, dan manualnya.
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ABSTRAK
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan psikologis
di berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang terkena dampak COVID-19 adalah
penghuni panti asuhan. Peraturan pemerintah daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
diberlakukan pada masa pandemi membatasi kegiatan anak-anak penghuni panti untuk beraktivitas hanya di
area panti. Kondisi hidup di panti yang berdekatan, jumlah anggota yang banyak, dan sering melakukan
aktivitas di lingkungan panti menjadi faktor risiko penyebaran virus yang cukup mengkhawatirkan. Analisis
kebutuhan dengan metode wawancara secara daring dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi dan
kendala yang dihadapi oleh panti asuhan X selama masa pandemi COVID-19. Hasil analisa kebutuhan
menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran semua penghuni panti X untuk berada di dalam panti serta
mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dilakukan psikoedukasi
untuk meningkatkan kesadaran penghuni panti akan pentingnya tetap berada di lingkungan panti dan
mengikuti protokol kesehatan.
Kata Kunci: Psikoedukasi, panti asuhan, COVID-19
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has major economic, health, social and psychological impacts on various groups
of people. One of the community groups affected by COVID-19 are residents of an orphanage. Local
government regulations related to Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which were enforced during the
pandemic limit the activities of children living in orphanages to only activities inside the orphanage area.
Living conditions in the orphanage, the large number of residents, and frequent group activities within the
orphanage are risk factors for the spread of the virus that can be quite worrying. Need assessment by means
of an online interview at orphanage X to get an overview of the conditions and obstacles faced by orphanage
X during the COVID-19 pandemic was conducted. The results show the importance of increasing the
awareness of all residents of orphanage X to remain in the institution and to follow the health protocols
recommended by the government. Therefore, psychoeducation was designed to increase the awareness of the
residents of orphanage X about the importance of staying in and following health protocols.
Keywords: Psychoeducation, Orphanage, COVID-19

1. PENDAHULUAN
Panti asuhan merupakan salah satu alternatif tempat tinggal bagi sekelompok anak.
Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004), panti asuhan adalah lembaga
usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial pada anak-anak yang terlantar, memberikan pelayanan pengganti
orangtua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh,
agar memberikan kesempatan yang luas bagi pengembangan kepribadian sebagai bagian
dari generasi penerus cita- cita bangsa dan insan yang akan turut berperan aktif dalam
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pembangunan nasional. Panti asuhan sebagai lembaga pelayanan sosial yang didirikan
pemerintah maupun masyarakat dapat membantu individu maupun kelompok masyarakat
agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dapat disimpulkan bahwa panti asuhan
merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anakanak yang terlantar, tidak memiliki orangtua, atau tidak tinggal bersama keluarga agar
memberikan kesempatan anak atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengembangkan
diri dan memenuhi kebutuhan secara fisik, mental, dan sosial.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak harus tinggal di panti asuhan, salah satunya
adalah kondisi yatim piatu atau kesulitan ekonomi dari orang tua. Anak-anak yang hidup
di panti asuhan sangat membutuhkan pendidikan yang berkualitas, agar kelak memiliki
pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Dari sisi psikologis, mereka kemungkinan
memiliki masalah dalam membangun attachment dengan pengasuh karena mengalami
kehilangan orang tua dan mungkin berganti-ganti pengasuh (McCall, 2013). Menurut
Andrean dan Akmal (2019), remaja panti asuhan yang merasakan dukungan dari
lingkungannya akan merasa lebih memiliki harapan dan bantuan untuk melanjutkan
pendidikan dan pekerjaan mereka. Jika panti asuhan dapat menciptakan lingkungan yang
positif, maka anak-anak panti asuhan akan lebih memiliki pandangan positif tentang masa
depan. Selanjutnya, pemberian perawatan yang berkualitas yakni tersedianya makanan,
tempat tinggal, pengasuhan yang baik, dan akses terhadap layanan kesehatan akan
memprediksi well-being psikososial anak panti asuhan yang lebih positif (Huynh, et. al.,
2019).
Di masa pandemi COVID-19, dampak kesehatan, sosial, ekonomi dan psikologis akan
muncul, tidak terkecuali pada anak-anak di panti asuhan. United Nations High
Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet mendesak negara-negara yang akan
memberlakukan isolasi untuk mengingat kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak di
panti asuhan, penghuni panti werdha, dan pasien yang dirawat di institusi kesehatan mental
(‘UN rights chief urges quick action by governments to prevent devastating impact of
COVID-19 in places of detention’, 2020). Hal ini menegaskan urgensi penanganan
pandemi COVID-19 yang inklusif, yang juga perlu mengingat mereka yang berada pada
kelompok rentan. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di
beberapa kota besar di Indonesia membuat para anak di panti asuhan tidak lagi dapat
beraktivitas di luar panti dan tidak bersekolah seperti biasanya. Mereka kehilangan rutinitas
dan kini perlu membatasi mobilitas mereka. Isolasi mandiri ini berpotensi buruk bagi
kondisi psikologis anak, terutama anak- anak di kelompok rentan seperti di panti asuhan
(Harahap, 2020). Karena kondisi hidup penghuni panti yang berdekatan, berjumlah banyak
dan sering bersinggungan dengan sesama, virus maupun penyakit akan sangat mudah
menyebar ketika tidak ditangani. Di sejumlah daerah yang menetapkan isolasi (lockdown),
panti asuhan juga kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan (Suwandi, 2020).
Panti asuhan X yang berada di Jakarta dan berdiri sejak tahun 1892 merupakan panti
asuhan yang terdiri dari 31 anak yang memiliki jenjang usia Taman Kanak-kanak hingga
Sekolah Menengah Atas. Anak-anak di panti asuhan ini ada yang berasal dari luar Jakarta,
dititipkan oleh orang tua karena masalah finansial, atau tidak memiliki orang tua sama
sekali. Semua anak usia SD dan SMP belajar di sekolah yang berada di dalam lingkungan
yang sama dengan panti, sedangkan anak SMA melanjutkan pendidikannya di luar sekolah
lingkungan panti. Panti asuhan X memiliki tujuan untuk memberikan tempat dan wadah
berkembang serta mempersiapkan anak-anak agar dapat terjun ke masyarakat. Ada
berbagai aturan yang ditetapkan, dan aturan tersebut tampak bisa dijalani oleh anak-anak.
Kegiatan sehari-sehari dimulai saat anak-anak bangun pukul 05.00 dengan pekerjaan
masing-masing yang sudah diberikan seperti menyapu halaman panti, membersihkan
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kamar mandi, atau membersihkan halaman dalam panti. Setelah itu, anak-anak sarapan pagi
dan berangkat sekolah pada pukul 06.00. Setelah pulang sekolah, anak-anak biasanya akan
diberikan pendampingan akademik berupa les. Berbagai kegiatan di luar akademik juga
diikuti oleh anak-anak seperti drama, angklung, hockey, futsal, paduan suara, dan
menggambar. Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal yang sudah diatur oleh pengurus. Setiap
malam anak-anak akan makan malam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah
malam, lalu tidur pada pukul 20.00. Pada hari Sabtu dan Minggu, biasanya anak-anak
diundang untuk tampil di acara tertentu. Jika sedang tidak ada undangan acara, maka anakanak hanya beribadah. Karena adanya masa pandemi COVID-19, jadwal kegiatan anakanak berganti karena beberapa guru aktivitas non akademik tidak bisa masuk ke panti.
Semua perubahan ini tentu memiliki dampak teknis maupun psikologis bagi anak-anak dan
pengasuh. Sebagai contoh, anak-anak harus lebih bertanggung jawab dalam melakukan
pembelajaran online, dan pengasuh perlu lebih tanggap dengan pertanyaan dari anak. Anakanak juga berpotensi merasa tidak berdaya dan bosan. Dari segi keselamatan, karena
pengaturan tinggal mereka yang berdekatan dan tidur bersama di kamar yang sama, jika
satu orang di dalam panti terjangkit virus maka semua penghuni akan sangat berisiko
terhadap virus ini. Isu pencegahan penyebaran menjadi isu yang harus selalu diperhatikan
di panti.
Karena di masa pandemi terlihat adanya kerentanan penularan virus pada penghuni
panti asuhan X, perlu diketahui bagaimana anak-anak dan pengasuh menjalani karantina
semasa pandemi COVID-19. Dengan demikian dapat diidentifikasi kendala psikologis
maupun teknis yang mereka hadapi. Berdasarkan identifikasi masalah, akan dibuat suatu
rancangan intervensi dan dilakukan intervensi.
2. METODE PELAKSANAAN PKM
Need asessment
Sebelum intervensi dirancang dan dijalankan, terlebih dahulu dilakukan need
assessment kepada para penghuni panti asuhan. Kegiatan need assessment dilakukan
dengan metode wawancara secara online kepada kepala panti asuhan dan salah satu
pengasuh yang tinggal di dalam panti asuhan. Tujuan wawancara yaitu mendapatkan
gambaran tentang kehidupan penghuni panti di masa karantina ini, serta melihat kendala
dan masalah yang dihadapi pihak panti sebagai imbas dari pandemi COVID-19.
Hasil need assessment yang diperoleh sebagai berikut:
Kegiatan di Panti Asuhan X selama pandemi COVID-19
Kegiatan yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 antara lain, pada pagi hari
anak-anak diajak untuk berjemur dan berolahraga seperti senam. Setelah itu, belajar online
di laboratorium komputer untuk kelas 1-3 SD pada pukul 09.00-10.00, kelas 4-6 SD pukul
10.00-11.00, dan pukul 11.00-12.00 untuk anak-anak SMP. Dewasa ini, anak-anak dibantu
untuk belajar dengan program pendidikan di stasiun televisi TVRI. Guru-guru memberikan
tugas berdasarkan program tersebut, terutama pada anak-anak di jenjang SD. Setelah
belajar, aktivitas lain untuk anak SD adalah tidur siang pada pukul 13.00 - 15.00, karena
tidur yang cukup dianggap dapat menambah imunitas tubuh. Aktivitas lain yang dilakukan
di luar kegiatan akademik adalah olahraga futsal, sepeda, bermain, kerja bakti, dan kegiatan
bersama sesama penghuni panti. Di sore hari, anak- anak usia SMP melanjutkan
mengerjakan PR dari sekolah. Pada malam hari, anak-anak makan bersama dan pergi ke
kamar tidur masing-masing. Selama di lingkungan panti, anak- anak tidak memiliki jadwal
khusus dan sebagian besar kegiatan setelah belajar adalah kegiatan bebas seperti
berolahraga, bermain, menonton bersama atau kegiatan lainnya. Hal yang utama
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diperhatikan adalah anak-anak merasa bahagia dan bisa dikontrol pergerakannya dengan
baik. Proses belajar di lingkungan panti dilakukan sejak 14 Maret 2020, setelah adanya
kebijakan untuk belajar di rumah. Kegiatan belajar dilakukan melalui pembelajaran online
di Laboratorium Komputer sekolah yang terdiri dari 20 komputer. Proses belajar dan
pengerjaan PR tetap dilakukan secara online.

Usaha sosialisasi terkait pandemi COVID-19
Yayasan dari Panti Asuhan X berusaha memberikan sosialisasi kepada anak-anak,
pengasuh, dan karyawan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, pengurus
mengumpulkan seluruh anak-anak, pengasuh, dan karyawan yang tinggal di lingkungan
panti kemudian memberikan informasi mengenai COVID-19 dan upaya pencegahannya.
Adapun beberapa upaya pencegahan yang dilakukan seperti video tentang cara mencuci
tangan secara berkala minimal satu jam sekali, menyediakan sabun di ruang makan dan
masing-masing kamar, menyediakan vitamin bagi anak-anak, menjaga jarak seperti duduk
tidak berdekatan satu dengan lainnya. Hal ini berlaku untuk anak-anak, pengasuh, maupun
karyawan. Yayasan dari Panti Asuhan X juga memberikan informasi kepada orangtua dari
anak-anak panti tentang kondisi anak-anak di lingkungan panti asuhan saat ini, kondisi
lingkungan panti asuhan, dan upaya yang sudah dilaksanakan panti asuhan dalam
menghadapi pandemi COVID-19 melalui whatsapp kepada masing-masing orang tua.
Usaha pencegahan penyebaran COVID-19
Yayasan dari Panti Asuhan X melakukan pengaturan mengenai regulasi keluar dan
masuk di lingkungan panti asuhan. Regulasi diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2020
dimana seluruh anak, pengasuh, serta staf yang ada di dalam lingkungan panti tidak
diperbolehkan untuk keluar. Tamu dari luar juga perlu mendapatkan izin dari Penanggung
Jawab Yayasan Panti Asuhan X sebelum masuk ke area panti. Walaupun terjadi
pembatasan kontak fisik, percakapan tetap dapat dilakukan melalui telepon, video call atau
pesan teks. Untuk pengiriman barang ke area panti asuhan, pihak pengirim dapat
memberikan kiriman kepada petugas keamanan di area luar panti. Pencegahan yang
dilakukan dapat maksimal, apabila adanya kesadaran dan pemahaman dari diri masingmasing. Jika terdapat pihak yang mencoba untuk keluar atau masuk ke dalam lingkungan
panti, tentunya akan membahayakan nyawa anak-anak dan penghuni lainnya. Usaha
pencegahan lainnya yang dilakukan oleh yayasan yaitu berkaitan dengan anak atau
penghuni panti yang sakit. Apabila penghuni panti sakit dengan simptom yang mirip
dengan gejala COVID-19, maka pihak yayasan telah menyediakan kamar sakit. Apabila
terdapat gejala-gejala yang mendekati COVID-19 seperti demam atau sesak nafas, pihak
Yayasan Panti Asuhan X akan langsung membawa penghuni yang sakit ke rumah sakit
terdekat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa waktu yang lalu di panti asuhan terdapat
anak yang sakit flu. Pengurus langsung melakukan isolasi di kamar sakit hingga anak
tersebut sembuh. Berdasarkan informasi terakhir, anak-anak, pengasuh maupun staf belum
ada yang positif terkena COVID-19.
Tanggapan anak-anak di panti asuhan mengenai belajar di rumah dan melakukan karantina
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus panti asuhan, ada tanggapan
dan reaksi berbeda-beda bagi setiap anak berkaitan dengan belajar dan melakukan karantina
selama di rumah. Ada anak-anak yang berpikir bahwa situasi pandemi menyenangkan
karena tidak perlu sekolah, senang dengan kegiatan belajar dari televisi, merasa
bersemangat untuk belajar online, dan menjadi tertarik untuk belajar hal-hal baru
menggunakan komputer dalam kegiatan belajar. Di sisi lain, terdapat anak-anak yang
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merasa bosan dan jenuh karena tidak bisa keluar panti, tidak bisa bertemu teman-teman
sekolah secara langsung, dan tidak bisa berjalan-jalan keluar dari panti.
Kendala yang dihadapi pengurus panti asuhan
Pada awal masa pandemi, Panti Asuhan X kesulitan untuk mendapatkan masker
pelindung dan pembersih tangan. Namun, ada sejumlah donatur yang memberikan bahanbahan tersebut sehingga persediaan yang mereka miliki sudah cukup. Kekhawatiran utama
yang dimiliki pengurus panti adalah perihal risiko terjangkitnya anak-anak dan penghuni
panti lainnya. Walaupun usaha sudah dilakukan, masih terdapat kekhawatiran jika ada
penghuni yang keluar dari panti dan membawa potensi virus ke dalam lingkungan panti.
Kendala lainnya, yaitu salah satu pengasuh yang tinggal di lingkungan panti merasa
tertekan karena tugas menjaga anak menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dan juga harus
membantu mengerjakan tugas belajar 31 anak. Yayasan memberlakukan peraturan tegas
bahwa anak-anak dan penghuni panti tidak diperbolehkan untuk keluar dan masuk wilayah
panti asuhan. Seorang pengasuh anak dipercaya untuk memegang kunci pagar di
lingkungan panti. Apabila anak ingin bermain di lapangan, maka harus meminta izin
terlebih dahulu dengan pengasuh tersebut. Apabila ada anak- anak yang keluar dari
lingkungan panti tanpa izin, mereka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan menonton
bersama anak-anak lainnya, atau tidak mendapatkan extra snack. Sejauh ini anak-anak
patuh dan mengetahui dampak apabila melanggar peraturan di panti.
Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
masalah utama yang dihadapi pihak panti asuhan adalah risiko terjangkit virus yang dibawa
dari lingkungan luar. Lingkungan tinggal di panti asuhan membuat penghuni panti menjadi
rentan. Oleh karena itu, pengurus panti asuhan perlu memastikan bahwa setiap penghuni
memahami peraturan untuk tetap berada di dalam lingkungan panti asuhan, dan tamu dari
luar tidak berusaha masuk tanpa seizin pengurus panti. Masalah yang lain adalah, walaupun
telah terdapat usaha sosialisasi tentang COVID-19 yang diberikan oleh pengasuh dan
kepala panti, pengasuh masih perlu mengingatkan anak-anak untuk mempraktekkan cara
menjaga diri dari terjangkit virus dan mempraktekkan physical distancing dengan tetap
berada di lingkungan panti asuhan. Hal tersebut mengindikasikan masih adanya kebutuhan
sosialisasi terkait menjaga diri dan usaha menjaga jarak dengan orang dari luar panti
asuhan, sebagai cara mencegah penyebaran COVID-19.
Kedua kebutuhan tersebut menjadi sangat penting diatasi terlebih dahulu dan perlu
disikapi nyata dengan segera, mengingat adanya risiko nyata virus COVID- 19 bagi anakanak dan seluruh penghuni panti asuhan. Oleh karena itu, sebagai langkah intervensi dibuat
alat edukasi yang mengajarkan anak-anak akan pentingnya melindungi diri dan menjaga
jarak untuk mencegah penyebaran virus.
Poster sebagai alat edukasi
Alat edukasi yang dibuat berupa poster. Beberapa teori yang mendukung pembuatan
poster sebagai berikut:
a. Risk Communication
Sejumlah langkah telah ditemukan bermanfaat untuk mencegah penyebaran pandemi virus.
Para pemegang jabatan seperti instansi pemerintah terkait kesehatan dan kesehatan publik
dapat memberikan risk communication. Risk communication adalah langkah
mempublikasikan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat membuat langkah yang
sesuai untuk melindungi kesehatan diri (‘General Information on Risk Communication’).
Tujuan risk communication antara lain:
- Meningkatkan kesadaran akan situasi yang terjadi
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Menganjurkan perilaku melindungi diri
Memberitahu informasi akurat tentang bahaya dan risiko
Memberikan informasi tentang usaha penerimaan risiko dan pengendalian
penyebaran.
Selain untuk publik, risk communication juga dapat dibuat untuk kelompok masyarakat
tertentu, seperti anak-anak. Publikasi untuk anak perlu dibuat dengan desain dan informasi
yang bersahabat dan cocok untuk anak (‘How to include marginalized and vulnerable
people in risk communication and community engagement’, 2020).

b. Information Processing Theory
Agar informasi yang diterima oleh individu dapat ditangkap dan diingat, otak manusia
perlu memberi perhatian terhadap input sensori yang masuk, melakukan rehearsal, dan
kemudian menyimpannya dalam long term memory. Teori ini disebut sebagai three stage
concept of memory yang dikembangkan oleh Atkinson dan Shiffrin (Santrock, 2017).
Dalam model ini, proses mengingat melibatkan ingatan sensori, short term memory, dan
long term memory. Stimulus sensori masuk melalui informasi visual dan auditori. Dengan
bantuan atensi, informasi dari kedua stimulus tersebut dilanjutkan ke short term memory.
Jika terjadi rehearsal atau pengulangan informasi, maka informasi tersebut akan lebih
mudah diteruskan ke long term memory.
c. Teori Piaget
Konten dalam poster perlu memperhatikan tahapan perkembangan kognitif agar dapat
mudah dicerna. Piaget (dalam King, 2017) mengatakan bahwa ia percaya anak-anak secara
aktif membangun kognisi mereka melalui beberapa tahapan. Piaget (dalam King, 2017)
membagi tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan usia individu, yaitu:
1) Tahapan Sensorimotor: tahapan ini dimulai dari usia bayi baru lahir hingga 2 tahun.
Pada tahap ini, anak belajar memahami dunia melalui koordinasi pengalaman sensori
dengan tindakan fisik (King, 2017). Pada tahap ini anak juga mulai memahami adanya
object permanent yang berarti bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat (King, 2017).
2) Tahapan Preoperational: tahapan ini dimulai dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan
ini anak mulai memahami dan menggambarkan dunianya melalui kata-kata dan gambar.
Kata- kata dan gambar menunjukkan adanya pemahaman terhadap simbol dan pemikiran
simbolik yang meningkat serta melampaui koneksi antara informasi sensori dan tindakan
fisik (King, 2017). Meskipun sudah mulai memahami simbol, anak pada tahapan ini masih
mengalami kesulitan dalam memahami tindakan yang dibalik (King, 2017).
3) Tahapan Konkret Operasional: menurut Piaget (dalam King, 2017), tahapan ini terjadi
pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak mengganti penalaran intuitif dengan
penalaran logis dalam situasi yang konkret (King, 2017). Anak pada tahap ini juga mulai
memahami tindakan terbalik dan mampu mengklasifikasikan segala sesuatu dalam satu
kategori atau set dengan mempertimbangkan interelasinya (King, 2017). Pada tahap ini,
anak mampu melakukan penalaran secara konkret namun masih belum mampu untuk
berpikir secara abstrak (King, 2017).
4) Tahapan Formal Operasional: tahapan ini merupakan tahapan terakhir menurut Piaget
(King, 2017) yang dimulai pada usia 11 hingga 15 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Pada
tahapan ini, individu mulai berpikir secara abstrak dan logis serta mulai berpikir mengenai
prediksi, membuat prediksi, dan menggunakan logika untuk membuat dugaan mengenai
masa depan (King, 2017). King (2017) mengatakan bahwa individu pada tahap ini mulai
membandingkan bagaimana sesuatu terjadi dan bagaimana sesuatu akan terjadi. Individu
pada tahapan ini juga mulai berpikir secara ilmiah, mulai merancang rencana untuk
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menyelesaikan masalah yang terjadi dan secara sistematis menguji solusi yang ada (King,
2017).

d. Konten Poster:
Konten dalam poster merupakan hal-hal berdasarkan panduan dari WHO (2020) yaitu:
Mencuci tangan secara rutin:
- yaitu mencuci tangan dengan benar, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan
sabun dan air mengalir atau berbasis alkohol (min. 70% kandungan alkohol)
- alasan mencuci tangan secara rutin: mencuci tangan dengan sabun dan air atau
berbasis alkohol dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan
- waktu untuk mencuci tangan: sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan
setelah makan, setelah menggunakan toilet dan ketika tiba dari luar rumah
Physical distancing:
- yaitu menjaga jarak antara manusia dengan jarak 1-1,5 meter terutama ketika
seseorang batuk atau bersin, tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang
sangat mendesak, dan menghindari titik keramaian
- alasan harus melakukan physical distancing: Corona virus dapat menyebar dengan
cepat. Menjaga jarak dengan orang lain akan melindungi diri dari penyebaran
coronavirus. Selain itu, ketika seseorang batuk atau bersin, akan menyemprotkan
tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut. Jika terlalu dekat dengan individu yang
batuk atau bersin, maka dapat menghirup tetesan air termasuk COVID-19
Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut:
Alasannya, tangan dapat menyentuh banyak permukaan sehingga banyak peluang untuk
menempelnya virus ke tangan. Ketika terkontaminasi, virus dapat berpindah ke mata,
hidung, atau mulut. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan membuat sakit
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Panti Asuhan X sebagai tempat tinggal bagi anak-anak merupakan faktor pelindung
dan berperan dalam usaha meningkatkan wellbeing anak-anak. Hal ini terjadi ketika panti
mampu memberikan layanan dengan kualitas yang baik dalam penyediaan akses kepada
pelayanan kesehatan (Huynh et. al., 2019). Perlindungan ini juga berkaitan dengan
kebutuhan akan rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Maslow
(dalam Feist, Feist, & Roberts, 2017) mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan
akan keamanan secara fisik, stabilitas, kebebasan dari kekuatan yang mengancam seperti
penyakit dan bencana alam. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi merupakan suatu
ancaman terhadap keamanan anak-anak panti. Keamanan terhadap ancaman virus ini
tentunya menjadi perhatian utama dari pengurus panti sebagai pelindung bagi anak-anak.
Sebagai wujud nyata dari usaha melindungi anak dari COVID-19, pengurus panti asuhan
perlu menegaskan kembali peraturan kepada anak-anak mengenai apa saja yang harus
dilakukan oleh anak-anak untuk menghindari virus COVID-19, antara lain tidak boleh
keluar dari lingkungan panti dan harus mencuci tangan secara rutin. Sesuai dengan teori
tentang risk communication, penyebaran informasi perlu dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat, dalam hal ini penghuni panti; menganjurkan perilaku melindungi
diri dan menjelaskan risiko pandemi dan cara mengendalikannya (Gamhewage, 2014).
Untuk melakukan edukasi ini, dibuat alat edukasi terkait isolasi di rumah bagi anakanak dan himbauan bagi masyarakat sekitar. Alat edukasi yang diberikan kepada anak telah
mempertimbangkan sasaran anak usia TK hingga SMP. Pertama, sesuai dengan teori
perkembangan, bentuk, media dan informasi akan menggunakan visual yang menarik dan
dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kata- kata tersebut singkat dan dengan bahasa
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yang biasa dipakai oleh anak. Kedua, alat bantu visual akan membantu anak menangkap
pesan dengan mudah, dan disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak yang
paling muda, yaitu pada tahap pre-operational dan concrete operational. Pada tahap
preoperational, anak mulai memahami kata sederhana dan gambar, sedangkan pada tahap
concrete opertational anak mulai mampu melakukan penalaran secara konkret (King,
2017). Ketiga, alat edukasi tersebut perlu memikirkan konsep inklusivitas dan aksesibilitas,
yakni setiap orang dapat dengan mudah mengerti isi alat edukasi tersebut serta praktis dan
tepat guna. Keempat, alat edukasi perlu dipresentasikan dengan menarik sehingga dapat
terjadi pembelajaran, yakni diterimanya informasi baru yang kemudian dilanjutkan ke short
term memorty, kemudian dengan proses pengulangan, informasi akan diteruskan ke long
term memory (Santrock, 2017).
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibuat poster berisi cara-cara melindungi diri dan
menjaga jarak, serta buku panduan penjelasan bagi pengasuh yang akan membantu
pengasuh menjelaskan langkah-langkah pencegahan COVID-19 kepada anak- anak. Poster
merupakan media yang aksesibel, memberikan stimulus visual yang menarik dan mudah
dimengerti oleh anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat visual yang
dirancang dengan baik sangat efektif dalam melakukan risk communication terhadap
kelompok yang rentan dalam memahami informasi resiko kesehatan (Garcia-Retamero &
Cokely, 2013). Dengan penjelasan yang diberikan oleh pengasuh, anak-anak diharapkan
dapat menerima informasi secara auditori dan dalam bahasa yang mereka pahami.
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Gambar 1. Poster yang Diletakkan di Pos satpam (Pintu Area masuk utama)
Sumber: Penulis, 2020
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Gambar 2. Poster yang Diletakkan di Area lingkungan Panti
Sumber: Penulis, 2020

Gambar 3. Poster yang Diletakkan di mading utama (lantai 1)
Sumber: Penulis, 2020
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Gambar 4. Poster yang Diletakkan di Asrama laki-laki
Sumber: Penulis, 2020

Gambar 5. Poster yang Diletakkan di Asrama perempuan
Sumber: Penulis, 2020

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kondisi pandemi merupakan tantangan bagi setiap unsur masyarakat, tidak terkecuali
panti asuhan X. Banyak tantangan yang dialami, di antaranya adalah memberikan
kesadaran pada semua penghuni panti asuhan untuk menjaga kebersihan. Kegiatan yang
dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan penghuni panti, yaitu memberikan psikoedukasi
melalui poster. Dengan adanya kegiatan pemberian poster, pengurus panti asuhan merasa
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sangat terbantu karena anak-anak mengingat hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjaga
kebersihan di masa pandemi Covid-19, yang akan berpengaruh terhadap kesehatan dan
risiko penularan. Sebagai rekomendasi, setelah adanya poster yang ditempelkan di banyak
tempat di panti asuhan, para pengasuh dan pengurus perlu tetap secara rutin mengingatkan
kembali hal-hal yang perlu dilakukan anak-anak dalam menjaga kebersihan, selain
memberikan contoh perilaku yang nyata.
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ABSTRAK
Kondisi pandemi yang masih berlangsung, bukan merupakan hal yang mudah untuk dihadapi oleh para tenaga
kesehatan yang berhubungan langsung dengan situasi penuh stres dalam sehari-harinya. Para tenaga
kesehatan dapat menganggap pekerjaan mampu memberikan makna berarti atau sebaliknya merasa memiliki
makna bekerja yang rendah bagi pribadinya. Sejumlah penelitian menunjukkan makna bekerja yang tinggi
memiliki kontribusi terhadap diri sendiri, organisasi dan masyarakat. Saat ini belum banyak dilakukan
pengabdian masyarakat mengenai makna kerja untuk tenaga kesehatan. Berdasarkan krisis kesehatan global,
kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada tenaga kesehatan di daerah Cisauk dalam
menghadapi adaptasi normal baru dengan tujuan memberikan pemahaman makna kerja pada masa adaptasi
normal baru. Intervensi kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi menggunakan metode webinar, prepost tes dan kuesioner makna kerja. Kuesioner makna kerja, merujuk pada konsep Steger (2012), memiliki
tiga aspek, meliputi makna kerja psikologis, makna di dalam pekerjaan dan motivasi yang tinggi dalam
bekerja. Hasil webinar pengabdian masyarakat diikuti oleh sejumlah 21 peserta yang terdiri dari dua unit
kesehatan. Hasil edukasi makna kerja para tenaga kesehatan pada umumnya tergolong tinggi di masa adaptasi
normal baru. Kegiatan pengabdian masyarakat untuk tenaga kesehatan masih sangat dibutuhkan untuk
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku organisasi sehingga dapat mendukung kinerja di
masa adaptasi normal baru pada instansi kesehatan. Pada intervensi pengabdian selanjutnya dapat lebih
memperhatikan metode edukasi serta menambahkan peran kepemimpinan supaya lebih mencapai efektifitas
sasaran edukasi.
Kata Kunci: Makna kerja, tenaga kesehatan, webinar, adaptasi.
ABSTRACT
The ongoing pandemic is not an easy thing for health workers to deal directly with stressful situations in their
daily lives. Health workers can assume the work is meaningful or feel it has a low meaning for the person.
Several studies show that meaningful work has a contribution to self, organization, and society. Currently,
there is still limited education for the health workforce at community service about meaningful work. Based
on the global health crisis, we conducted community service activities for the health workers in Cisauk area
to give an understanding of meaningful work to face new adaptations. This health community service
intervention uses education programs with webinar methods, pre-post tests, and questionnaires. The
meaningful work questionnaire, referring to the Steger (2012), has three aspects, psychological meaning,
meaning-making through work, and greater good motivation. The community service webinar was attended
by a total of 21 participants consisting of two health units. The study of the meaningful work of health workers,
in general, is considered high in the new adaptation period. Community service activities for health workers
are still needed to increase knowledge to support attitudes and behaviors. The next community service can
pay more attention to educational methods and add leadership roles to achieve the effectiveness of education
targets.
Keywords: Meningful work, health service professional, webinar, adaptations.
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1. PENDAHULUAN
Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan sebuah virus baru yang pertama
muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Wabah ini dengan cepat menyebar ke negaranegara lainnya di seluruh dunia yang disebabkan virus bernama Corona Virus Diseases
(COVID-19). Virus mudah menyebar melalui percikan atau droplets dari penderita yang
positif ketika mereka bersin, batuk dan berbicara. Virus semakin mudah tersebar karena
penderita COVID-19, belum tentu sadar atau tahu bahwa mereka terjangkit dan akhirnya
menularkan pada orang lain. Tingkat penyebaran virus yang tinggi menyebabkan 1.202.827
terinfeksi COVID-19, 65.000 orang mencapai kematian global. Hal ini menyebabkan
membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Indonesia sebagai
negara yang juga mengalami kasus sejumlah 2.273 orang, dengan jumlah meninggal 198
orang, sembuh sejumlah 164 orang (www.covid19.go.id).
Pemerintah berupaya keras untuk melakukan perlindungan kesehatan kepada
seluruh masyarakat. Social distancing merupakan bentuk praktik kesehatan untuk
mengurangi dan mencegah orang-orang sakit melakukan kontak atau bertemu dengan
orang-orang sehat, sehingga memungkinkan karyawan menjalankan pekerjaan dari rumah
(work from home) sedangkan untuk pekerjaan yang tidak memungkinkan dilakukan sistem
split. Hal tersebut tidak berlaku untuk para tenaga kesehatan yang justru berhubungan
langsung dengan para penderita. Para tenaga medis, perawat maupun para medis
memegang kunci penting untuk terus menjalankan pelayanan dalam situasi yang kritikal
karena berhubungan langsung dengan keselamatan mereka.
IDI menyebutkan pada tanggal 5 April 2020 sejumlah 18 dokter meninggal diduga
terinfeksi COVID-19. Beberapa keluhan terkait kekurangan penyediaan fasilitas Alat
Perlindungan Diri (APD) sehingga berbagai donasi dibuka untuk segera membantu
menyediakan APD serta pembenahan sistem layanan untuk menghindari risiko penularan.
Kondisi fasilitas yang kurang siap tersebut maupun jumlah penderita yang terus bertambah
tentu dapat menimbulkan stress bagi para tenaga kesehatan yang bergerak di ujung tombak.
Pada sisi lain mereka tergerak untuk terus bertanggung jawab dan tidak meninggalkan
pekerjaan.
Hal mendasar yang membuat seorang bekerja adalah untuk menemukan meaningful
work. Meaningful work adalah pekerjaan yang memiliki makna yang positif dan signifikan
bagi seorang individu. Bagi beberapa karyawan, pekerjaan dapat memiliki nilai tertentu
untuk karyawan, melebihi nilai gaji, promosi atau jam kerja. Meaningful work
mencerminkan hubungan pribadi yang mendalam antara karyawan dan pekerjaannya, yang
memotivasi karyawan tersebut untuk bekerja melampaui persyaratan pekerjaan mereka
(Wingerden & Stoep, 2018). Menurut Nurani dan Yuwono (2013), makna kerja merupakan
cara untuk menghasilkan uang dan meningkatkan kesejahteraan. Makna Kerja adalah
sekumpulan nilai atau keyakinan serta sikap, harapan dari orang orang yang mempunyai
hubungan tersendiri dengan pekerjaannya (Nurani dan Yuwono, 2013). Victor Frankl
menyebutkan dalam buku Man's Search for Meaning, “ Seorang yang sadar akan tanggung
jawab yang ia tanggung terhadap seorang manusia yang dengan penuh kasih menunggunya,
atau pada pekerjaan yang belum selesai, tidak akan pernah bisa membuang hidupnya. Dia
tahu alasannya untuk hidup dan tahu bagaimana menghadapi permasalahannya. ” Makna
kerja bukan diperoleh dari pekerjaan itu sendiri, yang dipentingkan adalah bagaimana
individu dapat menunjukkan keberaniannya dalam berekspresi, keunikannya dan
keistimewaannya dalam bekerja sehingga ia bisa mendapatkan makna dan komitmen
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pribadi terhadap pekerjaannya dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap
kehidupannya (Anshori, 2013).
Sumber makna kerja menurut Rosso, dkk (2010) mempunyai variasi dan faktor
yang mempengaruhi persepsi makna dan pemaknaan, mulai dari sikap individu terhadap
nilai organisasi hingga hubungan spiritual. Salah satu cara berpikir tentang faktor-faktor
yang berbeda-beda adalah bahwa mereka semua sumber potensi makna dan kebermaknaan
dalam pekerjaan. Sumber makna kerja berasal dari (1) diri sendiri meliputi motivasi,
kepercayaan, (2) orang lain meliputi pegawai selevel, pemimpin, (3) komunitas, (4)
keluarga. Aspek meaningful of work dijelaskan oleh Steger, Dik, dan Duffy (2012),
meliputi (1) Greater Good Motivation, yaitu keinginan untuk memberikan dampak positif
demi memberikan kebaikan yang lebih besar secara konsisten, (2) Positive Meaning, yaitu
refleksi diri dan pandangan subjektif individu terhadap pekerjaan yang sedang ditekuni, (3)
Meaning making(MM) through work, pekerjaan seringkali menjadi sumber utama dari
makna hidup secara menyeluruh.
Pandemi terus berdampak luas di berbagai sektor kehidupan sehingga Pemerintah
mengambil kebijakan untuk menerapkan adaptasi normal baru. Prinsip normal baru adalah
cara hidup baru dalam menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambahkan dengan penerapan
perlindungan kesehatan, Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat menjelaskan arti normal dapat
bermacam-macam bergantung pada masyarakat. Dengan adanya virus maka tidak dapat
hidup seperti dulu yaitu ada budaya yang harus diubah, seperti rajin cuci tangan, rajin
berolahraga, melakukan social distancing.(Detik.com,2020). Dr. William menjelaskan
pengaruh kebijakan new normal terbesar bisa dikatakan terdapat pada tenaga kesehatan
(nakes) maupun berbagai level fasilitas kesehatan (faskes). (DetikNew,2020)
Dalam menangani kasus tersebut, tenaga medis secara langsung terlibat dalam
melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan kepada pasien yang terkena COVID-19.
Hal ini meningkatkan risiko tenaga medis untuk memunculkan psychological distress dan
gejala kesehatan mental lainnya (Lai et.al, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut, sangat
penting untuk mengelola kesehatan mental para tenaga kesehatan tersebut (Tan et al.,
2020). Dengan menyadari aspek meaningful work, diharapkan dapat memaksimalkan
kualitas perawatan yang akan diberikan tenaga kesehatan kepada pasien-pasien dalam masa
normal baru.
Dalam situasi masa normal baru yang diprediksikan akan terus berlangsung
beberapa tahun ke depan, para tenaga kesehatan perlu menemukan kembali makna bekerja
melalui setiap pengalaman dalam pekerjaannya. Pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan makna kerja pada tenaga medis yang sedang
diuji dalam menghadapi adaptasi normal baru. Adapun indikator keberhasilan dari program
pengabdian masyarakat ini, meliputi :
1. Jumlah peserta tenaga kesehatan minimal berjumlah 85% dari total peserta webinar.
2. Pencapaian peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan tentang makna kerja dan cara
mengembangkannya sejumlah 50% dari peserta hadir dengan peningkatan sejumlah
15% dari pengetahuan sebelumnya.
3. Seluruh peserta hadir mendapatkan refleksi profil makna kerja yang dimilikinya pada
masa normal baru berupa skor total dan skor aspek yang paling berkontribusi.
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2. Metode Pelaksanaan PKM
Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan interview kepada penanggung
jawab dari setiap Unit Kesehatan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan tenaga
kesehatan dan permasalahan yang dihadapi dalam masa normal baru. Proses ini dilanjutkan
dengan menjelaskan rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan mengajukan perijinan
untuk memberikan webinar kepada sejumlah 50 tenaga kesehatan.
Kegiatan pengabdian masyarakat kepada tenaga kesehatan dalam masa adaptasi
normal baru, dilaksanakan dengan menggunakan metode webinar yang berlangsung selama
2 (dua) jam. Materi yang diberikan meliputi Pengantar Makna Kerja, Peran dan Manfaat
Makna Kerja di Masa Adaptasi Normal Baru serta Optimalisasi Strategi Menggunakan
Pemanfaatan Mindfulness. Untuk mengukur keberhasilan peningkatan pengetahuan peserta
maka diberikan pre-post test, selain itu untuk memberikan informasi kuesioner penilaian
diri tentang makna kerja. Kuesioner makna kerja disusun sesuai dengan kuesioner makna
kerja Steger (2012) yang terdiri atas 3 aspek.
Webinar ini terdiri dari beberapa sesi, meliputi perkenalan tim, pemberian pre-tes
kepada peserta, dilanjutkan penilaian diri menggunakan kuesioner makna kerja, presentasi
materi Makna Kerja, Peran dan Manfaat serta Minfulness. Pada sesi akhir diberikan
kesempatan tanya jawab dari peserta, selanjutnya ditutup dengan mengerjakan posttest,
ucapan terima kasih dan pengambilan dokumentasi kegiatan.
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan yang berjudul
“Menemukan Makna Kerja untuk Mendukung Adaptasi pada Masa Normal Baru untuk
Tenaga Kesehatan”, dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi zoom dalam dua tahap,
meliputi :
1. Tanggal 22 Juli 2020 di Puskesmas Cisauk
Jumlah peserta adalah 10 orang
Waktu pelaksanaan pkl. 13.00 - 15.00 WIB
2. Tanggal 8 Agustus 2020 di RS Selaras
Jumlah peserta adalah 11 orang
Waktu pelaksanaan pkl. 13.00 - 15.00 WIB
Kegiatan dilaksanakan dengan dibantu oleh seorang psikolog yang memberikan
materi mindfulness serta mahasiswa berperan sebagai host serta moderator. Untuk
mendukung adaptasi normal baru semua pre-post test serta kuesioner diberikan dalam
bentuk link. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan sesi yang telah
disusun dan dapat terselesaikan sesuatu waktu yang ditetapkan.
4. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian masyarakat dapat terlaksana untuk peserta pada dua Unit
Kesehatan di daerah Cisauk dengan total peserta berjumlah 21 orang, meliputi tenaga
kesehatan dan tenaga penunjang. Perincian jenis tenaga peserta dapat terlihat pada grafik
1.
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Grafik 1. Gambaran Peserta Webinar berdasarkan Jenis Tenaga

GRAFIK PESERTA WEBINAR
BERDASARKAN
JENIS TENAGA
5%
10%
14%
38%
33%

Dokter

Perawat

Bidan

Tenaga Kesehatan Lain

Umum

Peserta mampu memenuhi kriteria tenaga kesehatan, sesuai dengan UU No.36
Tahun 2014, terdiri atas dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain berjumlah 90%.
Dari komposisi jenis tenaga, dapat terlihat pelaksanaan kegiatan pengabdian telah
mencapai keberhasilan. Hal ini dapat tercapai karena dukungan dari penanggung jawab dari
setiap instansi.
Dalam kegiatan webinar yang berlangsung selama 2 jam, seluruh peserta dapat
mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Namun demikian setelah dilakukan rekapitulasi
data terdapat 3 peserta yang tidak mengisi pre-post test makna kerja, sehingga secara
keseluruhan data yang terkumpul bersumber dari 18 peserta. Hal ini telah diinformasikan
kepada penanggung jawab Unit Kesehatan, namun demikian tidak ada hasil yang
disusulkan. Hasil peningkatan pengetahuan makna kerja peserta pelatihan dijelaskan pada
grafik 2.
Grafik 2. Gambaran hasil pre-post tes para peserta

Terdapat sejumlah 7 (33%) peserta yang mendapatkan peningkatan pengetahuan
di atas 15% dari pengetahuan sebelumnya. Kondisi ini belum mampu memenuhi indikator
kegiatan webinar, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain terdapat terdapat 3
(15%) peserta yang tidak berpartisipasi dalam mengisi pre-post test, 7% (33%) peserta yang
stagnant atau tidak mengalami perubahan dari pengetahuan sebelumnya, serta 4 (19%)
peserta yang mengalami penurunan hasil pengetahuan dibandingkan nilai sebelumnya. Hal
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ini menunjukkan indikator kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan
pengetahuan belum sepenuhnya tercapai, dapat terjadi ketika peserta kurang berkonsentrasi
selama proses webinar berlangsung atau pada saat menyelesaikan post test. Notoatmodjo
(2010) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang meliputi pendidikan,
media masa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan pengalaman. Pada kegiatan
pengabdian masyarakat ini terdapat kondisi yang kurang dapat dikendalikan tim
pengabdian yaitu berupa pengaruh lingkungan. Para peserta mengikuti kegiatan dari lokasi
yang terpisah di instansi masing-masing serta di ruangan kerja masing-masing, selain itu
terdapat juga peserta yang dapat mengikuti dengan hadir di dalam ruang pertemuan. Pada
kondisi di ruang kerja masing-masing, dapat dimungkinkan terjadi peristiwa yang
mempengaruhi proses pelaksanaan seperti diminta mengerjakan suatu tugas yang bersifat
cito atau terjadi komunikasi non-formal sehingga mempengaruhi penangkapan informasi
webinar.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memberikan kesempatan para tenaga
kesehatan untuk melakukan refleksi menggunakan kuesioner makna diri. Hasil pengisian
kuesioner dapat tergambar pada grafik 3.
Grafik 3. Grafik Hasil Kuesioner Penilaian Makna Kerja Peserta Webinar

Berdasarkan data kuesioner penilaian diri terhadap makna kerja yang terkumpul
dari 18 peserta, terdapat 61% peserta memiliki makna kerja yang tergolong tinggi, 33%
memiliki makna kerja tergolong sedang serta 6% peserta memiliki makna kerja yang
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peserta webinar masih memiliki makna kerja yang
baik terutama di dalam masa adaptasi normal baru, selain 3 peserta yang tidak
mengumpulkan kuesioner. Selain itu diperoleh gambaran refleksi setiap aspek sebagaimana
terlihat pada grafik 4, 5 dan 6.
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Grafik 4. Aspek Psychological Meaningful

Grafik 5. Aspek Meaning Making Through Work

Grafik 5. Aspek Greater Good Motivation

Berdasarkan perhitungan menggunakan mean teoritik diperoleh data bahwa peserta
webinar merefleksikan aspek makna secara psikologis memberikan kontribusi paling tinggi
diantara ketiga aspek makna kerja. Hal ini berarti peserta webinar merefleksikan sikap yang
positif terhadap pekerjaan yang ditekuni khususnya pada masa adaptasi normal baru.
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan Webinar bertopik
“Menemukan Makna Kerja untuk Mendukung Adaptasi pada Masa Normal Baru“, belum
sepenuhnya mencapai sasaran peserta. Kegiatan ini memiliki target peserta sejumlah 50
orang, dengan realisasi peserta sejumlah 21 orang atau 42%, yang terdiri dari dua instansi
kesehatan. Walaupun demikian, pada umumnya dari setiap instansi berhasil diikuti oleh
sejumlah 90% peserta yang merupakan tenaga kesehatan. Berdasarkan grafik 2 mengenai
hasil pre-post test belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, sebab peningkatan
pengetahuan para peserta masih berjumlah 33%. Pada sisi lain terdapat gambaran penilaian
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makna kerja para peserta yang tinggi dan sedang dengan jumlah masing-masing 50% hal
ini merupakan gambaran yang baik, sebab para karyawan yang bekerja di bidang kesehatan
secara umum dapat memiliki makna kerja positif khususnya pada masa adaptasi normal
baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta diperoleh informasi bahwa
instansi kesehatan belum banyak menerima pasien yang menderita COVID-19, namun
memiliki kecemasan lebih tinggi terhadap pasien maupun rekan kerjanya yang dapat
memungkinkan tergolong OTG (orang tanpa gejala). Gambaran skor rata-rata pada makna
kerja yang meliputi 3 aspek, menggambarkan bahwa aspek makna secara psikologis
memiliki kontribusi yang lebih tinggi jika dibandingkan aspek lain. Maka makna yang baik
akan selalu menjadi kekuatan bagi individu ketika menghadapi berbagai kendala di dalam
pekerjaan atau menghadapi situasi sehari-hari yang penuh dengan krisis. Pada pengabdian
masyarakat ini, juga diberikan materi strategi mindfulness untuk memberikan bekal
mengelola stress yang dialami peserta. Teknik yang diajarkan meliputi relaksasi, selfsoothing dan mindfull, namun belum dilakukan pengukuran mengenai pemahaman
terhadap edukasi mindfulness karena webinar lebih berfokus pada materi makna kerja.
Target peserta yang semula direncanakan sejumlah 50 peserta, di dalam
pelaksanaannya hanya mampu memenuhi target sejumlah 21 orang. Hal ini dapat
disebabkan kapasitas supply peserta webinar yang sudah optimum dari Puskesmas Cisauk.
Di sisi lain Tim Pengabdian mengajukan permohonan ke PKM sekitar Cisauk, namun
demikian tidak mendapatkan respon untuk dapat melakukan webinar. Tim Pengabdian
kemudian melanjutkan mengadakan webinar di RS Selaras, dan walaupun telah diadakan
pada hari Sabtu namun pemenuhan jumlah peserta 11 orang. Para penanggung jawab di
lokasi webinar memberikan informasi bahwa para tenaga kesehatan sedang bekerja
sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan. Hal ini juga menyebabkan kegiatan tidak dapat
sepenuhnya diikuti oleh para tenaga kesehatan dengan volume lebih banyak, namun
kemudian hal tersebut diberikan kesempatan kepada tenaga administrasi, sebab tenaga
administrasi juga merupakan tenaga pendukung yang membantu tercapainya pelayanan di
unit kesehatan dengan baik.
Selama pelaksanaan host dan narasumber mengalami beberapa kendala. Pertama,
terdapat delay karena koneksi internet yang kurang lancar. Hal ini membuat pergantian
slide setiap presentasi seringkali menjadi tidak terlaksana dengan tepat. Selain itu, juga
terjadi kendala dalam penyelesaian tugas para peserta webinar, yaitu tidak semua peserta
webinar mengisi kuesioner pre-test, serta tidak semua peserta webinar mengisi kuesioner
assesmen makna kerja (meaningful of work). Memastikan situasi webinar tetap interaktif
juga sulit dilakukan karena peserta webinar diminta mute pada audio dan video demi
keberlangsungan webinar yang kondusif.
5. Kesimpulan dan Saran
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, cukup bermanfaat untuk
meningkatkan pengetahuan mengenai makna kerja dan membantu tenaga kesehatan dalam
berefleksi tentang makna bekerja di masa adaptasi normal baru, untuk memberi kekuatan
menghadapi masa adaptasi normal baru. Dalam pre-post tes dapat ditemukan perubahan
pengetahuan yang cukup signifikan, selain itu diperoleh gambaran makna kerja yang
dirasakan oleh peserta saat ini secara umum tergolong memiliki makna kerja yang tinggi.
Hal ini menjadi data yang empirik keadaan makna kerja para tenaga yang bekerja di bidang
kesehatan pada masa normal baru di sekitar Cisauk.
Pada pengabdian selanjutnya, dapat lebih intensif memberikan edukasi pada tenaga
kesehatan yang mengalami kontak langsung dengan para pasien COVID-19, namun
diperlukan penyempurnaan metodologi mengingat kesibukan para tenaga kesehatan
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tersebut supaya dapat tercapai indikator program pengabdian masyarakat dengan lebih
maksimal.

6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada
akhirnya kami Tim Pengadian kepada masyarakat telah dapat menyelesaikan tugas dengan
baik. Maka dari itu kami Tim Pengabdian, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah mendukung selama proses ini berlangsung, meliputi penanggung jawab
di Unit Kesehatan maupun pihak internal di Unika Atma Jaya yang tidak dapat saya
sebutkan satu per satu.
Kami Tim Pengabdian kepada masyarakat merasa bahwa karya ini masih jauh dari
sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan sehingga dapat lebih
menyempurnakan proses pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian kepada masyarakat ini,
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.
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ABSTRAK
Wabah 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) yang bermula di Wuhan, Cina menyebar ke banyak negara
dengan cepat, yang menimbulkan kegelisahan, kecemasan dan masalah psikologis, termasuk masyarakat
Jakarta. Fakultas Psikologis UNIKA Atma Jaya (FPUAJ) berusaha mewujudkan kepedulian terhadap
masyarakat dengan menyediakan pelayanan masyarakat berbentuk telekonseling. Walau telekonseling ini
merupakan keterampilan yang relatif baru dalam Layanan Psikologis di Indonesia khususnya, namun
telekonseling harus dipilih sebagai metode konseling jarak jauh untuk saat ini agar tetap dapat melayani
seraya tetap menjaga jarak dengan klien. Oleh karena itu, diberikan program penguatan dari narasumber ahli
untuk para relawan melakukan telekonseling dapat tetap mematuhi etika profesi sebagai psikologi dan
memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Satgas COVID-19 FPUAJ terdiri dari relawan 18 Psikolog Dosen
FPUAJ dan 2 staff administrasi Layanan Psikologis. Kegiatan pendampingan psikologis ini dilakukan dengan
2 tahap : 26 Maret – 9 April 2020 (2 minggu) dan 10 -30 April 2020 (3 minggu). Tujuan khusus telekonseling
yang dilakukan adalah : (1) klien memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, (2) klien
memiliki wawasan yang realistik dan penerimaan yang obyektif tentang dirinya, (3) terhindar dari gejala
kecemasan dan salah suai akibat situasi pandemi. Telekonseling dilakukan maksimal 1 jam per klien, dengan
aplikasi WA, Skype, Zoom dan Call. Klien yang diterima memiliki kriteria mengalami kegelisahan,
kecemasan atau masalah psikologis lain karena pandemi COVID-19. Selama 5 minggu bertugas terdapat 29
klien yang diberikan penguatan psikologi melalui pendekatan Teknik Stabilisasi Emosi guna membantu klien
dalam menghadapi rasa cemas yang muncul sebagai akibat dari pandemic COVID-19. Dari 29 klien yang
ditangani, hanya terdapat 2 klien yang melakukan telekonseling kembali untuk kedua kali dan 1 klien yang
kembali telekonseling untuk ketiga kalinya. Dengan demikian, terdapat 26 klien yang merasakan bahwa
Teknik Stabilisasi Emosi sudah berhasil membuat mereka kembali dalam posisi tenang sehingga tidak
membutuhkan sesi telekonseling lanjutan.
Kata Kunci: COVID-19, Telekonseling, Masalah psikologis akibat wabah pandemi
ABSTRACT
The 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) outbreak started in Wuhan, China spread to many countries
quickly, causing anxiety, anxiety, and other psychological problems, including the people of Jakarta. The
Faculty of Psychology at UNIKA Atma Jaya tries to create concern for the community by providing
community services in the form of telecounseling. Although telecounseling is a relatively new skill in
Psychological Services in Indonesia in particular, telecounseling should be chosen as a method of distance
counselling for now to be able to serve while maintaining a distance from clients. Therefore, a strengthening
program is given from expert resource persons for volunteers to conduct telecounseling to continue to comply
with professional ethics as psychology and provide benefits to the community. The FPUAJ COVID-19 Task
Force Team consists of 18 volunteers from the UAJ Faculty of Psychology and 2 administrative staff for
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Psychological Services. This psychological assistance activity was carried out in 2 stages: March 26 - April
9, 2020 (2 weeks), and April 10-30 2020 (3 weeks). The specific objectives of telecounseling are: (1) the client
gets a better understanding of himself, (2) the client has realistic insight and objective acceptance of himself,
(3) avoids symptoms of anxiety and mismatch due to the pandemic situation. Teleconseling is carried out for
a maximum of 1 hour per client, using the WA, Skype, Zoom, and Call applications. Clients who are accepted
have the criteria for experiencing anxiety, anxiety, or other psychological problems due to the COVID-19
pandemic. During the 5 weeks of duty, 29 clients were given psychological strengthening through the Emotion
Stabilization Technique approach to help clients deal with the anxiety that arose as a result of the COVID19 pandemic. Of the 29 clients treated, there were only 2 clients who returned to telecounseling for the second
time and 1 client who returned to telecounseling for the third time. Thus, 26 clients felt that the Emotion
Stabilization Technique had succeeded in making them return to a calm position so that they did not need
further telecounseling sessions.
Keywords: COVID-19, Teleconseling, Psychological problems due to pandemic outbreaks

1.

PENDAHULUAN
Wabah 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) yang bermula dari Wuhan, Cina
menyebar ke banyak negara dengan cepat, sehingga akhirnya badan kesehatan dunia
(WHO/World Health Organization) mendeklarasikan bahwa dunia sedang mengalami
pandemi COVID-19. Informasi yang sangat mudah tersebar mengenai pandemi ini
menyebabkan kegelisahan dan kecemasan pada banyak orang karena takut tertular oleh
penyakit yang dapat menyebabkan kematian ini.
Strategi yang dipakai untuk mengurangi penyebaran pandemi oleh sebagian besar negara,
termasuk Indonesia, adalah mengharuskan masyarakat untuk melakukan social distancing
(pembatasan jarak sosial) untuk mengurangi penularan dan work from home (bekerja dari
rumah). Disamping itu, work from home menyebabkan keharusan bagi semua anggota
keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan peran baru. Lebih lanjut, adanya
pekerja yang tidak mendapatkan penghasilan/penghasilannya sangat menurun karena
berkurangnya kesempatan bertemu orang sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Semua
hal ini menunjukkan bahwa perubahan situasi kehidupan seperti ini bisa menjadi sumber
tekanan bagi masyarakat. Salah satu penelitian di kota Wuhan menunjukkan bahwa 53,8%
dari responden menyatakan mengalami dampak psikologis tingkat sedang sampai berat.
Keadaan ini juga mulai dialami oleh masyarakat DKI Jakarta, yang merupakan daerah
terpapar COVID-19 paling tinggi saat ini di Indonesia (Data Pantauan COVID-19 Jakarta,
29 Maret 2020).
Ketika pertemuan fisik guna mendapatkan bantuan psikologis menjadi hal yang
dibatasi, teknologi menawarkan kesempatan untuk meningkatkan akses klien/pasien ke
layanan psikologis. Penerima layanan yang dibatasi oleh lokasi geografis, kondisi medis,
diagnosis psikiatri, kendala keuangan atau hambatan lainnya dapat memperoleh akses ke
layanan psikologis berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi. Dalam masa pandemi
COVID-19, penggunaan teknologi dan media online (daring) merupakan pilihan utama
dalam begitu banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks kesehatan
mental, misalnya, penerapan layanan kesehatan mental dapat juga dilakukan secara daring
yang dikenal sebagai telekonseling.
Secara sederhana, telekonseling dapat dipahami sebagai bentuk layanan konseling
dimana konselor dan klien tidak lagi dibatasi oleh interaksi in-person atau face-to-face.
Dalam telekonseling, seorang konselor mencoba memahami klien dengan melihat masalah
yang muncul dan juga sumber daya yang dimiliki klien dari jarak jauh. Meskipun dilakukan
melalui daring, namun prinsip utama yang dilakukan dalam telekonseling tetap
mengutamakan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan
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pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (Gibson
dan Mitchell, 2003, dalam Mulawarman 2016).
Oleh karenanya, Psikologi Unika Atma Jaya berusaha mewujudkan kepedulian terhadap
masyarakat dengan kesediaan melayani masyarakat dalam bentuk telekonseling. Walau
telekonseling ini merupakan keterampilan baru, namun telekonseling harus dipilih sebagai
metode konseling jarak jauh untuk saat ini untuk tetap dapat melayani seraya tetap menjaga
jarak dengan klien. Oleh karena itu, dalam program yang disusun dalam kegiatan ini, ada
program penguatan dari narasumber ahli untuk melakukan telekonseling yang tetap
mematuhi etika profesi sebagai psikologi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, selain
program layanan telekonseling itu sendiri.
Dengan demikian, maka tujuan diadakan kegiatan ini adalah terjadinya perubahan tingkah
laku pada diri klien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh klien.
Konselor berupaya untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan, bersama klien
membuat alternatif-alternatif pemecahan masalah demi perubahan ke arah lebih baik dan
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam konseling (Mulawarwan, 2016). Selain itu,
tujuan lain yang ingin dicapai dalam telekonseling masa pandemi ini adalah :
- Klien akan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya.
- Mempunyai wawasan yang lebih realistis dan penerimaan yang obyektif tentang
dirinya.
- Terhindar dari gejala-gejala kecemasan dan salah suai akibat keadaaan
pandemi.
2.

METODE
Sebelum program Satgas COVID-19 FPUAJ bertugas, berikut adalah hal yang
dilakukan:
1. Tahap Penguatan Relawan
a. Hari / Tgl : Senin / 30 Maret 2020
b. Pukul
: 15.30-17.00 WIB
c. Waktu
: 1.5 jam
d. Metode : Pelatihan jarak jauh via Zoom
e. Nara sumber : Ibu Dra. Tri Iswardani A, M.Si, Psikolog bersama tim
EMDR Indonesia, sebagai ahli dari HIMPSI JAYA (Himpunan Psikologi
Indonesia Wilayah Jakarta).
f. Peserta
: Acara ini diikuti oleh 18 orang Tim Dosen Telekonseling FP
UAJ dan Tim Administrasi Layanan Psikologis FP UAJ.
2. Pelaksanaan Kegiatan Telekonseling
a. Tahap 1 : 26 Maret – 9 April 2020 (2 minggu)
b. Tahap 2 : 10 – 30 April 2020 (3 minggu)
c. Relawan yang bergabung : 18 Dosen Psikologi dan 2 Staf Administrasi
Layanan Psikologi yang bergabung dalam Layanan Psikologi FP UAJ.
d. Guna menanggani setiap klien yang datang, dikeluarkan man working hour
sebagai berikut:
i. Koordinasi
dengan
Administrasi
Layanan
(termasuk
mempersiapkan telekonseling) sekitar 1 jam
ii. Untuk setiap klien, diperlukan waktu layanan sekitar 1 jam
telekonseling
iii. Tim administrasi Layanan yang layani semua klien yang mendaftar,
screening klien untuk pastikan hanya yang butuh pertolongan segera
terkait pandemi Covid-19, mempertemukan dan membuatkan janji
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pertemuan secara jarak jauh antara klien dan psikolog sekitar 8 jam
per hari.
iv. Setelah telekonseling selesai, diperlukan waktu sekitar 1 jam oleh @
psikolog untuk mendokumentasikan laporan yang digunakan
sebagai evaluasi.
3. Evaluasi kegiatan telekonseling
3. PELAKSANAAN TELEKONSELING
Panduan Teknis Pelaksanaan
Berikut adalah detail layanan yang dilakukan:
• Terdapat 18 Psikolog yang melayani
• Masing-masing klien diterima dengan waktu maksimal telekonseling 1 jam
• Dalam 1 hari, terdapat 1-2 klien yang dilayani per psikolog yang bertugas
• Kriteria target sasaran klien :
o Masyarakat yang menghubungi Layanan FPUAJ
o Sudah diseleksi bahwa mengalami kegelisahan, kecemasan atau masalah
psikologis lain karena pandemic COVID-19
Panduan SOP Pelaksanaan Telekonseling
Menurut Cavanagh dan Levitov (2002, dalam Mulawarman, 2016), konseling (termasuk
telekonseling) memiliki empat komponen utama :
1. Hubungan
- Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar konselor dengan konseli
- Dalam hubungan konseling, konselor mengembangkan sikap empati, hangat,
terbuka, unconditional positive regard
2. Masalah
Masalah merupakan komponen penting dalam konseling, bertujuan untuk
mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh
konseli.
3. Tujuan
Tujuan konseling bervariasi sesuai dengan orientasi teoritis dan masalah konseli.
Beberapa teori menekankan pada perubahan kognisi dan pemahaman, teori lainnya
menekankan pada perubahan emosi dan perilaku, dan ada juga teori yang bertujuan
pengembangan dan pertumbuhan individu. Terdapat pendekatan konseling fokus
secara langsung pada proses belajar dengan fokus utama mengubah perilaku yang
maladaptif dengan perilaku yang adaptif, tetapi secara umum, berbagai pendekatan
tersebut fokus pada salah satu dibawah ini:
- Meningkatkan kompetensi interpersonal dan intrapersonal
- Perkembangan kepribadian
- Membantu individu yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya.
4. Treatment.
Hubungan konseling dilaksanakan berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam
proses konseling. Pelaksanaan treatment sangat bergantung pada permasalahan
konseli dan pendekatan yang digunakan.
Satgas COVID-19 FPUAJ melakukan telekonseling dengan tujuan utama untuk meredakan kondisi stres dan tegang psikologis sebagai respon umum dan natural dalam
menanggapi situasi darurat COVID-19. Secara lebih khusus, berikut adalah tujuan yang
hendak dicapai dalam penerapan Teknik Stabilisasi Emosi (Queen, dalam Iswardani,
2020):
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Mengurangi ketegangan dan stress
Mengembalikan kesadaran individu pada kondisi saat ini dan di sini
Merubah mekanisme kerja tubuh, dari sistem simpatis menjadi sistem para-simpatis
Reorientasi atau mengembalikan fungsi kehidupan sehari-hari yang telah terganggu
karena gejolak emosi.

Oleh sebab itu konselor tidak menggali keluhan klien secara mendalam dengan berdasarkan
asumsi sebagai berikut ini :
1. Pikiran Negatif
Setiap individu klien dianggap memiliki pemikiran negatif terkait situasi pandemic,
yaitu dengan menilai kondisinya saat ini sebagai, “saya dalam bahaya”, “saya tidak
aman”, “saya tidak berdaya”, “saya lemah”, “saya akan mati”.
2. Pikiran Positif
Ada kebutuhan untuk mengaktifkan pikiran positif. Konselor perlu membantu
individu klien untuk mengembangkan pemikiran positif , seperti “saya bisa
berusaha untuk menghadapi kondisi ini”, “bisa mencari cara untuk melindungi
diri”, “saya bisa berusaha untuk bertahan”, “saya bisa berusaha untuk kuat”, “saya
bisa berusaha untuk tetap tenang”. Konselor dapat memilih yang sesuai dengan
kebutuhan klien.
3. Kondisi Emosi
Saat ini kondisi emosi klien sangat bervariasi, meliputi emosi sedih, cemas, takut,
marah, menyesal, merasa bersalah, jenuh, kasihan, dan sebagainya.
4. Subjective Unit of Distress (SUD)
SUD adalah suatu ukuran derajat emosi negatif yg dinilai secara subyektif mengenai
seberapa mengganggunya emosi negatif tersebut bagi diri individu klien. Secara
lebih spesifik, klien akan menilai derajat emosi negatif dirinya dalam rentang 0
(artinya tidak ada gangguan sama sekali) hingga 10 (artinya sangat terganggu).
Dalam situasi pandemic seperti ini pada umumnya memiliki SUD 5 atau lebih
pada fase awal bencana.
Gambar 1. Skala Subjective Unit of Distress (SUD)

5. Sensasi Tubuh
Sensasi pada tubuh klien yang mengalami distress adalah umum terjadi, seperti
jantung berdebar, lutut lemas, sesak napas, otot-otot tegang, sakit kepala, mual,
dan lain lain.
Stabilisasi Emosi Melalui Telekonseling
Pada proses ini, para relawan Satgas COVID-19 FPUAJ mengunakan panduan yang
telah di modifikasi dari ISP Protocol for Coronavirus from Gary Queen MD dan menjadi
Pedoman Praktis Stabilisasi Emosi dalam Telekonseling COVID-19 oleh Ibu Dra. Tri
Iswardani A, M.Si, Psikolog bersama tim EMDR Indonesia, sebagai ahli dari HIMPSI
JAYA (Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jakarta). Berikut adalah langkah-langkah
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stabilisasi emosi bagi klien yang mengalami masalah gangguan emosi sehubungan
dengan COVID-19:
1. Perkenalan
a. Biodata
b. Keluhan
2. Persiapan
a. Meminta ijin secara verbal (informed consent)
b. Pengukuran SUD
c. Menjelaskan reaksi tubuh saat situasi stress
3. Kegiatan Konseling:
• Stabilisasi Emosi
Berdasarkan asumsi ini diperlukan stabilisasi emosi, yang dilakukan dengan:
 Grounding Techniques
 Ventilasi
 Distancing/reframing
 Resource Development and Installation (RDI)
 Mindfullness
• Menguatkan Pikiran Positif
• Pemindaian Tubuh
4. Penutup
4.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama 2 bulan masa pelayanan dari bulan Maret hingga April 2020 Satgas COVID-19
FPUAJ bertugas, berikut adalah hasil rekapitulasi kegiatan yang dilakukan:
N
O

JENIS
KELAMIN
PENGGUNA
LAYANAN

GEN Z

GEN Y

GEN X

USIA
<20

USIA
21-29

USIA
30-39

USIA >4
0

JUMLA
H

PERSENTAS
E

1

Laki-laki

-

6

-

1

7

24,14%

2

Perempuan

1

13

6

2

22

75,86%

1

19

6

3

29

100%

Tabel 1. Data Demografis Penguna Layanan
Jumlah pengguna layanan yang dilayani berjumlah 29 orang dengan 75,86% penguna
jasa layanan adalah perempuan, sebanyak 24,14% lainnya adalah laki-laki. Berdasarkan
usia para pengguna layanan, 10,34% penguna jasa layanan berasal dari Gen Y, yaitu
generasi yang lahir pada tahun 1981-2000, sebanyak 86,21% berasal dari Gen X, yaitu
generasi yang lahir pada tahun 1965-1980, sementara sisanya yang lain sebanyak 3,45%
berasal dari Gen Z, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2000.
Jenis Gangguan yang dikeluhkan oleh Penguna Layanan.
Para penguna jasa layanan yang melakukan konseling mengalami gangguan non fisik
sebanyak 55,17%, selain itu sebanyak 44,83% lainnya selain mengalami gangguan non
fisik mereka juga mengalami gangguan secara fisik.
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Diagram 1. Data Gangguan Non-Fisik Penguna Layanan

Gangguan non fisik yang dirasakan oleh para pengguna jasa layanan adalah merasa
cemas sebanyak 28,81%, stress sebanyak 11,86%, selalu berpikiran negatif terhadap isu
covid yang beredar sebanyak 11,86%, merasa takut sebanyak 10,17%, merasa kesepian
sebanyak 6,78%, merasa depresi, sedih, dan menangis masing-masing sebanyak 5,08%,
sementara 15,25% ganguan non fisik yang dialami adalah lain lain yaitu, merasa panik,
gelisah, tidah betah di rumah karena merasa bermasalah dalam berhubungan dengan orang
tua, ditekan oleh orang tua, mimpi buruk, masalah lama yang timbul kembali, dan masalah
perubahan gaya hidup dengan adanya covid-19, dan ada 1 (satu) penguna jasa layanan
sempat memiliki keinginan untuk suicide.
Diagram 2. Data Gangguan Fisik Penguna Layanan

Gangguan Fisik
gangguan tidur

44,00%

badan kurang fit

16,00%

batuk

8,00%

sesak nafas

8,00%

Lain-lain
0,00%

24,00%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Gangguan fisik yang dialami oleh para pengguna layanan antara lain: gangguan tidur
sebanyak 44,00%, badan kurang fit/ lemas sebanyak 16,00%, batuk dan sesak nafas
masing-masing 8,00%, serta gangguan lainnya sebanyak 24,00% berupa badan panas, asam
lambung naik, dull pain di dada kanan yangg sangat mild dan datang dan pergi, heart rate
sangat kencang, siklus menstruasi, pusing berlebihan, berdebar debar, dan sedikit gemetar
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Diagram 3. Data Sumber Penyebab Kecemasan yang Dikeluhkan Penguna Layanan

Sumber Gangguan
diri sendiri

55,17%

berita dan sosial media

20,69%

perubahan gaya hidup di rumah
saja

13,79%

teretekan oleh orang tua

10,34%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Sumber kecemasan penguna jasa layanan sebanyak 55,17% bersumber dari
kecemasan diri sendiri, 20,69% lainnya merasa terganggu karena adanya berita dan sosial
media, 13,79% merasa terganggu dengan larangan keluar rumah/perubahan perilaku
selama covid, 10,34% merasa terganggu/ tertekan oleh orang tua.
Tabel 2. Data Durasi Konseling Daring yang Terjadi
NO

JENIS KELAMIN
PENGGUNA
LAYANAN

SESI

1 Kali

2 Kali

3 Kali

1

Laki-laki

6

1

-

2

Perempuan

20

1

1

26

2

1

Tabel 3. Data Aplikasi Konseling Daring yang Digunakan
NO

MEDIA

PENGUNA
JASA
LAYANAN

TOTAL
DURASI
(menit)

PERSENTASE

1

Call

1

60

3,03%

2

Skype

5

295

15,15%

3

Whatsapp Chat

1

45

3,03%

4

Zoom

26

1,582

78,79%

33

1,982

100,00%

Jumlah sesi yang terlaksana selama layanan berjalan adalah sebanyak 33 sesi dengan total
durasi sebanyak 1,982 menit sehingga rata-rata durasi per-sesi dilaksanakan selama 60,06
menit. Sebanyak 68,97% pengguna layanan yang melakukan konseling selama satu kali
yaitu pengguna berjenis kelamin perempuan, sebanyak 20,69% pengguna yang melakukan
1 (satu) kali konseling berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jumlah penguna layanan yang
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kembali melakukan konseling daring masing-masing 3,45% pengguna melakukan
konseling 2 (dua) kali berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan 3,45% pengguna
melakukan konseling 3 (tiga) kali berjenis kelamin perempuan.
Adapun media yang digunakan adalah 78,79% menggunakan aplikasi zoom, 15,15%
menggunakan aplikasi skype, dan sisanya masing-masing sebanyak 3,03% menggunakan
call dan whatsapp chat. Penguna jasa layanan diberikan keleluasaan memilih aplikasi
daring yang dianggap nyaman dan familiar agar proses konseling berjalan lancar, para
konselor yang bertugas menyesuaikan dengan pilihan aplikasi yang diminta oleh penguna
jasa layanan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah project Satgas COVID-19 selesai, berikut adalah beberapa hal yang dapat
disimpulkan dari pengalaman tim PFUAJ memberikan pelayanan PFA ketika menyediakan
layanan konseling daring :
1. Penguna jasa merasa terbantu dengan adanya layanan ini. Dari 29 klien yang
ditangani, hanya terdapat 2 klien yang melakukan telekonseling kembali untuk
kedua kali dan 1 klien yang kembali telekonseling untuk ketiga kalinya. Dengan
demikian, terdapat 26 klien yang merasakan bahwa Teknik Stabilisasi Emosi sudah
berhasil membuat mereka kembali dalam posisi tenang sehingga tidak
membutuhkan sesi telekonseling yang berikutnya.
2. Meskipun dilakukan secara daring, namun pada konselor yang bertugas tetap dapat
menjaga standar perawatan dan kualitas layanan psikologis yang diberikan.
3. Pertimbangkan masalah ruang lingkup kegiatan dan limitasi pelaksanaannya,
dimana kegiatan konsultan daring memang tidak mungkin menyamai efektivitas
konsultasi secara langsung.
4. Alokasi waktu. Dimana konseling secara daring memakan waktu lebih lama
daripada berhadapan muka. Disamping membutuhkan lebih banyak konsentrasi, hal
yang harus di alokasikan oleh konselor adalah mempertimbangkan bagian
konseling yang dapat dikurangi, guna menambah waktu pada bagian lain demi
tercapainya tujuan sesi konseling.
5. Pengaturan/ruang. Dimana konselor harus meyakinkan bahwa situasi konseling
bersifat pribadi/aman, mengumumkan siapa pun yang tidak terlihat secara visual
video kepada pasien, memeriksa pencahayaan dan memeriksa peralatan.
Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya
kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai berikut:
1. Dekan Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya, Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si,
Psikolog, Psikoterapis.
2. Para penguna jasa Layanan Psikologis UNIKA Atma Jaya, Jakarta.
3. Academic Venture Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya, terutama Ibu Esther M.
Kembaren, M.Si, Psikolog.
4. EMDR Indonesia, terutama Ibu Dra. Tri Iswardani A, M.Si, Psikolog. Dengan
kesediaan beliau melakukan modifikasi terhadap ISP Protocol for Coronavirus
from Gary Queen MD menjadi Pedoman Praktis Stabilisasi Emosi dalam
Telekonseling COVID-19 yang kemudian digunakan sebagai panduan oleh tim
FPUAJ.
5. Rekan relawan Satgas COVID-19 FPUAJ, yang telah bertugas selama kegiatan
berjalan : Dr. Theresia Indira Shanti, M.Si., Psikolog, Psikoterapis; Hani Kumala,
M.Psi., Psikolog; Dr. Zahrasari Lukita Dewi, M.Si., Psikolog; Purnomolugi Ursila
Nilamsari, M.Si., Psikolog; Reina Ritma Wangsadjaja, M.Psi., Psikolog; Wieka
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Jessica, M.Psi., Psikolog; Penny Handayani, M.Psi., Psikolog; Evi Sukmaningrum,
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan responsi dari hasil penelitian hibah internal yang
telah dilakukan semester genap 2018/2019, masalah mitra yang dihadapi adalah pertunjukan wayang potehi
mengalami penurunan minat yang sangat signifikan. Kegiatan pengabdian ini selain bertujuan untuk
memberikan dukungan dan bekerjasama dengan Yayasan Po Tee Hie Fu He An untuk melakukan
revitalitasi budaya wayang potehi sehingga bisa menarik minat generasi muda mencintai budaya wayang
potehi. Data yang diperoleh dari penelitian adalah generasi muda, sangat aktif menggunakan teknologi,
mencintai budaya pop dan segala yang instant; Teknologi adalah kehidupan mereka. Selain itu juga
ditemukan sebagian dari generasi muda mengenal dan menyebut wayang potehi sebagai boneka cina, wayang,
atau bahkan patung religius. Kesan yang paling kuat dirasakan ketika melihat wayang potehi adalah seram.
Untuk mengubah kesan seram yang ditimbulkan maka dibuatlah karakter potehi berupa karakter kartun tanpa
menghilangkan ciri aslinya. Mengingat kebiasaan generasi muda yang dekat dengan teknologi, karena itu
pemanfaatan media berbasis teknologi dianggap sangat efektif. Saat ini LINE merupakan media komunikasi
yang disukai anak muda, LINE sendiri memiliki stiker yang juga sangat popular penggunaannya dikalangan
generasi muda. Karena itu diharapkan melalui media stiker ini bisa menghilangkan kesan seram dan bisa
membantu proses revitalisasi wayang potehi, sehingga generasi muda bisa dibangkitkan minatnya untuk lebih
dekat dan mencintai budayanya sendiri.
.
Kata kunci: Wayang Potehi, Revitalisasi, Teknologi, Media, Stiker.

1.

PENDAHULUAN
Sebagai salah satu dari sekian banyak budaya Indonesia, wayang adalah salah satu
yang paling menonjol. Dari sekian banyak jenis wayang yang ada di Indonesia, salah satu
yang cukup unik adalah Wayang Potehi. Wayang Potehi telah menjadi bagian budaya yang
tak terpisahkan serta memberikan warna bagi beragamnya budaya dari bangsa Indonesia.
Wayang Potehi sendiri merupakan produk akulturasi budaya Tionghoa dengan karakter
budaya Indonesia. Cerita yang dipentaskan sebagian besar adalah cerita mitos, legenda,
serta cerita kepahlawanan. Pagelaran Potehi awalnya menggunakan bahasa hokkian, lambat
laun bahasa hokkian hanya digunakan sebagai pembuka saja, sisa nya pertunjukan
dibawakan dalam bahasa Indonesia. Walaupun cerita yang ditampilkan sebagian besar
merupakan cerita Tionghoa, namun peminat Potehi sangat beragam. Bahkan cerita-cerita
dalam pertunjukan Potehi ini kemudian disadur untuk dipentaskan dalam lakon ketoprak,
tokoh Potehi Lie Sie Bien dalam ceritera ketoprak menjadi Prabu Lisan Puro, sedangkan
tokoh Sie Jin Kwie menjadi Joko Sudiro. Kerajaan Thai Toy Tong menjadi kerajaan
Tanjung Anom, pangeran Thia Kauw Kiem menjadi Pangeran Dono Wilopo. Jenderal Ut
Thi Kyong menjadi Jenderal Utoro.
Wayang Potehi saat ini telah mengalami kemunduran yang sangat signifikan, jika
dibandingkan sebelum ternjadi pelarangan di era presiden Soeharto. Salah satu group
Wayang Potehi yang sampai saat ini masih konsisten melakukan pertunjukan Wayang
Potehi adalah yayasan Fu He An. Group ini sempat diundang untuk melakukan pertunjukan
sampai keluar negeri seperti ke Jepang, Taiwan, dan Penang (Malaysia), dan Indonesia
sendiri, pertunjukan Potehi telah masuk ke mall – mall yang ada di Jakarta, seperti di Mal
Ciputra yang kemudian secara rutin mengadakan pertunjukan Potehi setiap tahun sebagai
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rangkaian perayaan Imlek. Akan tetapi pertunjukan yang dilakukan sangan minim
penonton dari kalangan generasi muda. Dikutip dari kegiatan Penelitian dan Pengabdian
sebelumnya dengan hasil survey yang dilakukan bahwa 70% dari generasi milenial tidak
mengenal wayang Potehi. Beberapa menjawab wayang potehi sebagai Topeng, Boneka
keagaaman serta Patung dan beberapa dari mereka yang menjawab Wayang, tetapi tidak
tahu
jenis
wayang
apa.
(https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/4333/2621,
2020).
Dan
diperkuat dengan penelitian lanjutan tentang impresi atau kesan paling kuat yang dirasakan
anak muda, paling kuat dirasakan ketika melihat wayang potehi adalah memiliki kesan
seram. Tidak heran jika pertunjukan Potehi sekarang makin kurang peminat. Hal itu di
buktikan dengan observasi yang dilakukan di Gudo, hanya ada beberapa orang yang cukup
sering menonton sekitar 5-10 orang. Umur para penonton pun banyak yang sudah cukup
tua, yang masih muda hanya sekitar 1 atau 2 orang saja.
Selain itu dampak dari masuknya banyak budaya baru serta terjadinya percepatan dunia
teknologi juga dapat menjadi ancaman bagi budaya pertunjukan Potehi. Potehi sendiri
tampak terlalu kuno bagi anak muda. Dilain pihak walaupun ada anak muda yang
menonton, juga sudah ada yang mulai belajar untuk memainkan Potehi tetapi jumlahnya
sangat tidak sebanding. Selain karena latihan untuk memainkan Potehi membutuhkan
waktu yang cukup lama, jugadibutuhkan bakat dan kerja keras. Ada yang dapat langsung
memainkannya, ada yang membutuhkan waktu bertahun – tahun dan masih susah untuk
berkembang hal ini mengakibatkan Wayang Potehi mulai kehilangan regenerasi.
Dari pemetaan tentang masalah yang dihadapi dan terjadinya perubahan perilaku dari
generasi muda yang dewasa ini sangat akrab dengan sosial media dan media digital,
terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cepat dan instan, tech-savvy, memiliki
pemikiran terbuka pada sesuatu yang baru dan sangat mementingkan impresi dan
experience, menjadikan dasar dilakukannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.
Kegiatan kali inindifokuskan untuk kembali membuat stiker digital yang nantinya akan di
unggah ke toko stiker social networking seperti Line. Pemilihan pembuatan stiker memiliki
alasan karena dikutip dari https://mediaindonesia.com/read/detail/64899-jumlahpengguna-line-di-indonesia-terbanyak-keempat-di-dunia, Pengguna Line di Indonesia
mencapai lebih dari 90 juta dari 220 juta pengguna aktif di dunia. Hal ini menjadikan
Indonesia masuk kedaftar empat Negara pengguna terbesar. Selain itu Managing Director
Line Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 90% pengguna line merupakan generasi
milenial (berumur dibawah 32 tahun). Line sendiri menawarkan hal yang berbeda dengan
aplikasi messaging lain karena ia lebih ekspresif dan menawarkan pengalaman yang
berbeda. Segmen yang mudah untuk relate to that adalah milenial. Selain itu Line juga
selalu memastikan bahwa konten yang disediakan selalu lokal dan relevan.
Melalui pembuatan Stiker Line dan memperhatikan fitur yang disediakan Line
diharapkan kesan yang paling kuat seram dalam wayang potehi ini bisa dihilangkan tanpa
menghilangkan ciri aslinya. Penggunaan LINE juga diharapkan dapat membatu proses
revitalisasi karena penggunaan stiker LINE yang juga sangat popular dikalangan generasi
muda. Sehingga generasi muda bisa dibangkitkan minatnya untuk lebih dekat dan
mencintai budayanya sendiri. Selain itu melalui pembuatan toko stiker ini diharapkan
kedepannya menjadi salah satu sumber pendanaan bagi keberlangsungan pertunjukan
wayang potehi.
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2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan mahasiswa dengan kompetensi pada ilustrasi. Berikut
adalah kerangka pelaksanaannya:
Mencari cerita pertunjukan potehi yang berisi kepahlawanan wanita serta menemukan
rekomendasi mengapa tokoh tersebut diangkat.
• Mencari data dan referensi melalui wawancara dengan dalang dan potehi maecenas
serta melakukan dokumentasi
• Melakukan proses desain (merupakan hasil dari penelitian lanjutan) sehingga tetap
mengikuti format gaya sebelumnya
• Mendaftarkan stiker digital untuk mendapatkan HKI
Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program sangat diperlukan dalam kegiatan PKM ini,
partisipasi tersebut meliputi :
•

• Menyediakan data – data berupa cerita baik secara lisan maupun catatan
• Menyediakan boneka potehi sebagai bahan referensi untuk perancangan
• Memberikan kesempatan pada salah seorang dalang untuk menjadi pendamping selama
proses perancangan
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mencari cerita pertunjukan potehi yang berisi kepahlawanan wanita serta menemukan
rekomendasi mengapa tokoh tersebut diangkat. Melalui penelusuran ditemukan cerita yang
sering diangkat : Sie Djin Kwie, Sun Go Kong, Poei Sie Giok, dan Pertahanan Perang
Jenderal Yang. Dari cerita diatas ditemukan beberapa karakter sentral dalam pertunjukan
potehi seperti :
1.
2.
3.
4.
5.

Sie Djin Kwie (sudah digambar)
Sie Ting San
Sie Kong
Hoan Lee Hoa
Kera Sakti / Sun Go Kong lengkap bersama teman dan guru (4) (sudah
digambar)
6. Liu Bei
7. Sun Quan
8. Zhuge Liang
9. Hakim Bao (sudah digambar)
Dari daftar tokoh diatas, enam tokoh sudah digambar, dan semua tokohnya adalah laki
laki. Karena itu diputuskan untuk mengangkat tokoh wanita. Tokoh wanita yang kuat dalam
pertunjukan potehi adalah Jenderal Hoan Lee Hoa.
Karakter ini dalam pertunjukan wayang potehi sangat terkenal sebagai Jenderal juga
pejuang wanita yang sangat cantik dan berbakat, unggul dalam keterampilan militer,
mampu menghancurkan karakter dan semangat pasukan musuh dan sangat terkenal
dimasanya, selain itu karakter ini diceritakan memiliki senjata rahasia yang membuatnya
unggul dalam peperangan. Dalam perancangan nya, stiker Jenderal Hoan Lee Hoa akan
digambarkan menggunakan dua kostum untuk mewakili kedua hal yang di unggulkan
karakter ini.
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Gambar 1

Karakter Hoan Lee Hoa dalam Wayang Potehi
Sumber : Foto oleh Anny Valentina

Dari Foto diatas kemudian dilakukan proses desain awal. Desain ini merupakan kelanjutan
dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan
sebelumnya. Tetap memiliki konsep yang sama yaitu mempertahankan keaslian detil pada
wayang potehi, mengambil semua ciri yang ada, baik pada muka maupun bentuk kaki dan
tangan, tetapi dibuat dalam versi gambar kartun untuk menghilangkan kesan seram. Berikut
adalah desain awal sebagai berikut :

Gambar 2 Gambar awal
Konsep oleh Anny Valentina, ilustrasi oleh Jessica Pieter
Sumber : Anny Valentina

Gambar 3 Gambar kedua, revisi penambahan kaki dan sepatu

Konsep oleh Anny Valentina, ilustrasi oleh Jessica Pieter
Sumber : Anny Valentina

924

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Gambar 4 Gambar final ada 8 buah gambar
Konsep oleh Anny Valentina, ilustrasi oleh Jessica Pieter
Sumber : Anny Valentina

Setelah gambar ini selesai semua, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan stiker
digital untuk mendapatkan HKI.
Selain itu karakter ini kemudian dibuat sebagai karakter untuk memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang covid-19. Jadi selain nantinya akan dijadikan stiker, karakter
ini telah dijadikan poster juga bersama karakter lain yang telah dibuat.

Gambar 5 Poster dengan karakter Fan Li Hua, untuk Edukasi
Sumber : Pribadi

4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam menyikapi perubahan perilaku dari target audience yang saat ini sangat akrab
dengan sosial media dan media digital untuk itu dibutuhkan media berbasis digital dan
mudah diakses melalui media sosial. Stiker digital yang saat ini berkembang di semua
platform media sosial, untuk media sosial Line, stiker stiker ini bisa diakses melalui toko
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online. Untuk memberikan peluang usaha bagi Komunitas Wayang Potehi, maka dibuatlah
1 set stiker dengan karakter perempuan. Diharapkan melalui stiker ini akan membuka
peluang usaha yang bisa menghasilkan.
Melalui Stiker ini diharapkan akan menimbulkan interaksi. Generasi Muda akan mulai
mengenal apa itu Wayang Potehi. Selain itu telah dibuatnya instagram Potehi (dalam PKM
sebelumnya) diharapkan akan menjawab Generasi muda yang tidak hanya menginginkan
impresi kosong, tetapi mereka menginginkan konten untuk menambah wawasan. Maka
selalu diberikan narasi tentang keunikan karakter atau pertunjukan potehi sendiri.
Untuk itu, diharapkan agar kegiatan PKM ini akan bisa terus berlanjut, karena
dibutuhkan media yang terus menerus update dengan perkembangan minat Generasi Muda.
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ABSTRAK

Radikalisme merupakan
masalah
global yang terjadi diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Radikalsme membawa dampak sosial yang begitu luar biasa terhadap kehidupan manusia sebagai mahkluk
sosial, dampak dari radikalisme membuat rusaknya ikatan-ikatan sosial atau kohesi sosial. Akibat lainnya
adalah terjadinya trauma dan ketakutan pada masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi
ssaaran dari penyebaran paham radikal adalah kaum remaja, padahal kita ketahui bahwa remaja adalah
kelompok masyarakat yang diharapkan menjad pemegang estafet kepemimpinan generasi berikutnya.
Dijadikannya remaja sebagai sasaran penyebaran paham radikal disebabkan berbagai macam faktor seperti
kurangnya kemampuan remaja dalam berpikir kritis, untuk menyikapi segala macam masalah yang datang
kepadanya termasuk kemampuan dalam menyikapi paparan radikalisme.. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman dan membuka wawasan berpikir kritis kepada remaja akan bahaya luar biasa dari
paparan radikalisme. Pemilihan wilayah Pangkalan Jati Baru sebagai wilayah mitra karena kondisi wilayah
pangkalan Jati Baru yang berdekatan dengan UPNVJ secara fisik, namun lebih dari itu pemilihan lokasi
ini karena sebagai kontribusi nyata, kepedulian kampus terhadap masalah-masalah yang terjadi di
masyarakat . Adapun metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah
dengan tatap muka
langsung berupa penyuluhan dengan topik radikalisme , meskipun masih dalam masa pandemi covid-19,
namun dengan
menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti menjaga jarak dan lain-lain.
Hasil dari kegiatan masyarakat ini para peserta menjadi terbuka pemahaman dan wawasannya akan
bahaya radikalisme, para remaja menyadari pentingnya melakukan tindakan preventif terhadap indikasi
munculnya radikalisme dilingkungan sosialnya melalui optimalisasi peran karang taruna untuk melakukan
kegiatan sosial yang produktif dan kegiatan keagamaan . Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa
bahwa para remaja sudah menyadari akan bahaya paparan radikalisme dikalangan mereka dan mereka
berusaha untuk melakuakan upaya kontra atau mennagkis dengan selalu mawas diri
Kata Kunci :

Pencegahan,

Radikalisme, Terorisme,

Remaja

1.

PENDAHULUAN.
Radikalisme merupakan
masalah sosial yang terjadi di hampir diseluruh dunia
dan merupakan isu global yang mewarnai kehidupan manusia saat ini. Radikalisme
atau kekerasan merupakan problem sosial yang seusia dengan peradaban manusia.
Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk homo homini lupus artinya manusia
dalam situasi tertentu bisa menjadi serigala bagi yang lainnya. Kekerasan dan teror adalah
sebuah tindakan yang bisa mengakar pada banyak hal, dan yang
paling
banyak
mendapat sorotan adalah ketika radikalisme mengakar dari agama atau mengunakan
agama untuk melegitimasi tindakanya. Pelaku kekerasan dan teror sebenarnya datang
dari semua kelompok masyarakat maupun agama, namun kecendrungan masyarakatm
emberikan stigama bahwa terorisme identic
dengan agama tertentu.
Karena
pada dasarnya bibit kekerasan ada pada manusia
dan bukan pada
agamanya.
Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam perkembangan sejarah semua
agaman diwarnai juga dengan berbagai macam tindak kekerasan yang pada akhirnya
memberi pembelajaran kepada kita semua untuk bagaiman menjadikan agama sebagai
penuntun kehidupan kita kearah yang lebih baik.
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Secara umum yang dimaksud dengan radikalisme adalah suatu paham yang memuat
pandangan untuk mengubah suatu tatanan sosial yang ada secara total . Para penganut
paham radikal berpandangan bahwa segala persoalan berakar pada tatanan sosial yang
ada, artinya upaya untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menubah tatanan sosial
tersebut dengan tatanan sosial lain yang mereka yakini akan membawa kebaikan (Andi
Rahman Alamsyah , 2015 : 20)
Selama ini secara empris tindakan radikal
dan teror kerap kali dilekatkan pada
agama teretntu, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang perlu diluruskan. Kekerasan
yang selama ini mengatasnamakan agama sebenarnya kalau dipelajari lebih banyak
mengakar pada kepentingan politik politik tertentu untuk mencapai kekuasaan. Jadi perlu
dipisahkan secara tegas antara radikalisme agama dan terorisme. Radikalisme lebih terkait
dengan model sikap dan pengungkapan keberagamaan seseorang, sedangkan terorisme
secara jelas telah mencakup perilaku kriminal untuk tujuan-tujuan politik (Rindha
Widyaningsih dkk, 2017 : 1554).
Radikalisme agama lebih menekankan pada persoalan intern agama, sedangkan
terorisme lebih merupakan gejala global yang memerlukan tindakan global (Fanani,
2013:5). Kasus radikalisme telah mengalami berbagai perkembangan, baik modus, aksi,
pola gerakan, pelaku hingga proses perekrutan anggota. Perkembangan teknologidan
informasi memungkinkan adanya perekrutan anggota dari berbagai belahan dunia, untuk
kemudian mengembangkan jaringan baik secara berkelompok maupun sebagai pelaku
tunggal (lone wolf)
Pola penyebaran paham radikal terus mengalami perubahan, dengan mencari target
sasaran terutama kelompok remaja. Kelompok ini menjadi target sasaran yang cukup
potensial karena pada masa remaja merupakan masa kritis dimana seorang remaja belajar
untuk mencari identitas diri dan kecendrungan untuk menvoba segala sesuatu yang
dirasakan menarik baginya. Perkembangan teknologi
dan perubahan kebudayaan
membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan dan pola pikir sebagian besar
masyarakat terutama kelompok remaja. Kondisi ini disadari benar para kaum radikalis
untuk melakukan proses penyebaran dan rekrutmen guna memeperluar jaringan dan
keanggotaan.
Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa merebaknya paparan radikalisme pada
kelompok remaja, disebabkan oleh berbagai faktor, artinya radikalisme pada remaja
disebabkan oleh multi faktor, meskipun telah disebutkan diatas bahwa faktor psikologis
merupakan sebab yang dominan, tapi faktor lain yang cukup berpengarua adalah kondisi
politik dan pemerintahan yang tidak stabil, yang membuat tingkat kepercayaan terhadap
pemerintah menurun, hukum yang diskriminatif, ekonomi yang yang tidak stabil yang
ditandai dengan perekonomian dimonopoli oleh kaum kapitalis, korupsi yang merajalela,
hilangnya figur pemimpin atau tokoh yang menjadi role model atau panutan bagi anak
remaja.
Untuk itu, penataan kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang stabil yang mampu
mendatangkan manfaat ekonomi dan politik yang mampu mendatangkan manfaat bagi
orang yang berpotensi bergabung dengan kelompok radikal. jika orang sudah merasakan
manfaat ekonomi politik maka orang tentu berpikir beberapa untuk bergabung dengan
kelompok radikal. Karena anak muda merupakan
kelompok masyarakat yang paling
mudah terkena dampak negative persoalan ekonomi politik.
Depok sebagai wilayah penyanggah ibukota Jakarta mempunyai permasalahan yang
begitu kompleks terutama masalah yang terkait dengan berbagai macam penyakit
masyarakat seperti kenakalan remaja, narkoba dan juga radikalisme. Radikalisme
khususnya pada kelompok remaja
menjadi menjadi perhatian serius karena dapat
menghancurkan masa depaan para remaja. Tidak ada data yang pasti mengenai berapa
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jumlah remaja yang terpapar paham radikal di Kota Depok khususnya Kelurahan
Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere. Namun beberapa studi menunjukan bahwa faktor
munculnya radikalisme di kalangan anak muda Indonesia dipengaruhi oleh faktor
psikologis, kondisi politik tanah air dan internasional, teks keagamaan tekstualitas,
hilangnya figur panutan sehingga mencari figur kharismatik baru (Qodir, 2014:90).

1. Secara umum
kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyululuhan dan
pendampingan dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan
terorisme bagi remaja
Kelurahan Pangkalan Jati Baru bertujuan: Untuk
target
sasaran (remaja) dapat memberikana pemehaman kepada para remaja sebagai kelompok
yang rentan akan paparan dari penyebaran paham radikal untuk selalu mawas diri dan
mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap segala macam bentuk pengaruh
buruk atau propaganda yang mungkin saja mereka alami.
2. Bagi Pemerintah Kelurah Pangkalan Jati Baru; dengan adanya kegiatan pengabdian
Diharapkan pihak kelurahan untuk selalu sigap dan menerapkan budaya sadar hukum,
selalu tanggap terhadap gejalah atau fenomena munculnya paham radikal, khususnya
yang menargetkan sasaran pada remaja.
3. Untuk Perguruan Tinggi; dengan adanya kegiatan ini dapat membangun kerjasama dan
kemitraan, upaya mendekatkan “kampus” dengan masyarakat dengan memberikan
sumbangan pemikiran terhadap masalah yang terjadi dimasyarakat. Semoga kampus
jangan menjadi menara gading yang jauh dan hanya untuk dipandang.
II. METODE KEGIATAN
Metode yang digunakan adalah diskusi/sharing dan pendampingan terhadap kelompok
mitra khusuusnya remaja , dengan materi yang sederhana dan mudah dipahami. Materi
meliputi: pengertian tentang radikalisme, terorisme, kontra radikalisme, deradikalissasi.
Namun karena masih dalam masa pandemic covid-19 dan mengadaptasi
kebiasaan
baru maka kegitan dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat
seperti menjaga jarak minimal minimal 1 meter antar peserta penggunaaan masker, dan
menyiapkan air dan sabun untuk mencuci tangan Tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. Tahap pertama: pelaksanaan pre test dan Indepth Interview, hal ini untuk mengetahui
dan memahami permasalahan yang dihadapi mitra secara mendalam, sehingga diperoleh
solusi yang optimal dan tepat sasaran. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman materi tentang remaja dan radikalsime , serta peta permasalahan untuk
menentukan prioritas program yang ditawarkan dan faktor penghambat yang dihadapi
mitra
b. Tahap kedua: Pemberian edukasi tentang pengetahuan tentang bahaya paparan
radikalsime dan terorisme, dan upaya-upaya pennaggulangan terhadap radikalsme melalui
upaya pemberian pemahaman tentang deradikalisasi, kontra radikalisme melalui upaya
membangun narasi-narasi positif dan upaya yang bersifat pencegahan/tindakan preventif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat diikuti sebanyak 30 anggota karang taruna
Kelurahan Pangkalan Jati Baru, yang merupakan perwakilan dari masing-masing RT dan
RW. Kegiatan dilakukan di dalam ruangan kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Bagian
awal dilakukan pemberian materi berupa gambaran umum tentang kondisi negara saat ini
yang mengalami krisis multi dimensi salah satunya krisis di bidang sosial yaitu merebaknya
radikalisme dikalangan masyarakat khusunya menyasar kelompok remaja. Kegiatan
ini dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab, serta pemutaran film pendek tentang
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gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam tayanagn film pendek menggambarkan
tentang propoganda dan bujuk rayu dan iming-iming yang dilakukan oleh kelompok
radikalis untuk mempengaruhi para remaja dari semua latar belakang sosial ekonomi.
Tergambar jelas bahwa upaya infiltrasi/penyusupan paham radikal, sampai juga pada
kelompok
kaum terpelajar seperti
mahasiswa
dan kelompok elit lainnya.
Penyeban munculnya radikalisme pada kelompok remaja dipengaruhi oleh banyak,
namun kemiskinan merupakan salah satu bennag merah yang menjadi simpul dari semua
masalah sosial yang terjadi terutama munculnya radikalisme pada kaum muda. Anak muda
sebenarnya mempunyai mimpi besar akan masa depanya, namun kondisi ini membuat
mereka mengalami frustasi karena sulit mewujudkan mimpi besarnya, dan
gampang
untuk menjadi sasaran empuk kelompok radikalis.

Gambar 1. Kegiatan ceramah dan diskusi/tanya jawab

Pada sesi tanya jawab sebagian peserta karang taruna yang ternyata
didominasi
mereka yang berstatus pelajar Sekolah Menengan Atas (SMA) dan
Mahasiswa, cukup meberikan respon yang baik terlihat dari beberpa pertanyaan yang
cukup kritis kepada kami narasumber tentang kondisi saat ini, misalnya ada peserta yang
berstaus mahasiswa disalah satu PTS di Jakarta yang sharing pengalaman tentang
kebijakan kampusnya yang melarang mahasiswi bercadar dikampus, bagaimana kita
menyikapi ini dari berbagai aspek seperti aspek agama, hukum dan HAM. Pada bagian ini
diberikan daftar pertanyaan sebagai umpan balik terhadap apa yang telah didiskusikan
untuk mengetahui tingkat pemahaman dan respon terhadap materi yang disampaikan
Daftar pertanyaan dan umpan balik peserta kegiatan
Daftar Pertanyaan
1. Langkah apa yang dilakukan
jika anda ditawari orang untuk
terlibat
dalam
sebuah
organisasi atau komunitas
yang
yang
ternyata
komunitas
tersebut
cenderung
eksklusif
dan
menutup diri dengan orang
diluar komunitas.

Umpan balik peserta
Sebagian peserta yang dipilih secara acak
menjawab dengan tepat, mereka memilih
berpikir berulang kali bahakan tidak mau
terlibat dalam komunitas tersebut. Artinya
mereka paham dengan apa yang
disampaikan terkait dengan sikap kritis
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terhadap segala macam situasi yang
2. Apa yang dilakukan jika dihadapi terutama baik buruknya.
ditempat tinggalmu muncul
orang
asing
yang
mencurigakan dengan segala Sebagian perserta memberikan jawaban
aktifitasnya, dan cenderung
secara tepat bahwa, langkah yang tepat
menutup
diri
dengan
adalah dengan melaporkan kepada aparat
lingkungan sekitarnya .
pemerintah setempat seperti RT/RW, dan
menghindari melakukan tindakan
sendiri/main hakim sendiri.

Dari evaluasi diatas terlihat bahwa sebagain besar peserta, antusias dan merespon
secara baik terutama saat memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap materi
yang diberikan yang kemudian dihubungkan pengalam riil yang mereka hadapi di
lingkungan sosial mereka. Mereka sudah menyadari bahwa radikalisme merupakan
musuh bersama yang harus dilawan . Namun upaya perlawanan atau kontra terhadap
radikalisme tidak dilakukan dengan dengan cara-cara yang radikal juga seperti main hakim
sendiri, namun dilakukan dengan cara yang sesuai dengan mekanisme
atau aturan yang
ada seperti melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat
seperti RT/RW dan
Kelurahan. Kelompok remaja terutama Karang Taruna Kelurahan menjadi ujung tombak
yang bisa diberdayakan untuk menjadi garda paling depan dalam pencegahan radikalisme.

Gambar 2. Suasana kegiatan diskusi kelompok
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Gambar 3. Foto bersama setelah kegiatan dengan “Salam Bela Negara” UPNVJ

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat, sebagai berikut :
1.
Penyebaran radikalisme pada kelompok remaja merupakan permasalahn serius yang
perlu dilakukan, upaya penangan dengan pendekatan secara menyeluruh dan tidak secara
parsial. Remaja Kelurahan Pangkalan Jati Baru sudah menyadari banar akan bahaya
radikalisme karena dapat menghancurkan dan mengubur mimpi dan masa depan mereka.
2. Para remaja sudah menyadari bahwa perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan
dilingkungan sosial mereka, dengan selalu bersikap waspada dan mawas diri terhadap
segala macam potensi dan indikasi munculnya radikalisme .
3. Para remaja juga
bertekad untuk tidak
main hakim sendiri dan selalu
berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat seperti RT/RW dan kelurahan jika
menemukan adanya upaya penyebaran paham radikal dilingkungan sosialnya.
Saran perlunya optimalisasi peran komunitas pemuda di kelurahan seperti karang
taruna, remaja masjid untuk membentuk komunitas sadar dan tanggap terhahadap ancaman
paham radikal guna mengantisipasi penyusupan paham radikal di lingkungan masingmasing. Optimalisasi peran RT/RW dalam melakukan fungsi pengawasan dan kontrol
terhadap semua aktifitas anak remaja dilingkungan setempat, agar para remaja dapat
hidup secara normal dan produktif menatap masa depannya.
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ABSTRAK
Penghapusan perkawinan anak merupakan salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
yang diharapkan terwujud di tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia
menetapkan pengurangan Perkawinan Anak sebagai salah satu indikator Kota Layak Anak. Kota Surakarta
yang dianugerahi Kategori Utama Kota Layak Anak masih menghadapi tantangan untuk dapat sepenuhnya
meraih predikat Kota Layak Anak, salah satunya karena adanya perkawinan di bawah umur. Penelitian yang
dilakukan oleh Yuliani et al (2012-2017) menemukan bahwa Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak
dalam pembangunan
menjadi media strategis untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak.
Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan,
kesempatan berkreasi, dan terbebas dari kekerasan. Salah satu strategi
untuk mencegah perkawinan anak
adalah dengan mengembangkan kapasitas Forum Anak sebagai pendidik sebaya untuk menumbuhkan
kesadaran akan dampak perkawinan anak di lingkungan teman sebaya. Program Kemitraan Masyarakat
(PKM) ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Forum Anak sebagai pendidik sebaya untuk
menghindari pernikahan dini. Kelompok sasaran PKM adalah 12 pengurus dan anggota Forum Anak
Surakarta yang merupakan perwakilan dari pengurus Forum Anak di lima kecamatan yang ada di Kota
Surakarta. Kegiatan PKM terdiri dari
penyampaian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja,
dampak perkawinan dan kehamilan anak, dan teknik konseling sebaya dan advokasi masalah perkawinan
dini. Hasil post-test menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan pendidikan sebaya, partisipan
memiliki pengetahuan yang semakin mendalam tentang faktor pendorong dan dampak pernikahan usia anak,
memahami mekanisme sebagai konselor sebaya dan mampu menerapkan ketrampilan tersebut untuk
mencegah pernikahan usia anak.
Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Forum Anak, Pendidik Sebaya, Pernikahan Usia Anak.
The elimination of child marriage is one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) which
is expected to be realized in 2030. To achieve this goal, the Indonesian government has determined the
reduction of child marriage as an indicator of a Child Friendly City.. The city of Surakarta, which was
awarded the Main Category of Child Friendly City, still faces challenges to be able to fully achieve the title
of a Child Friendly City, one of which is due to underage marriages. Research conducted by Yuliani et al
(2012-2017) found that the Children's Forum as a forum for children's participation in development has
become a strategic medium to increase awareness of children's rights. Child marriage is a violation of
children's rights to get education, health services, creative opportunities, and to be free from violence. One
of the strategies to prevent child marriage is to develop the capacity of the Child Forum as a peer educator
to raise awareness of the impact of child marriage among peers. The PKM target group is members of the
Surakarta Children's Forum, consisting of 12 children, who are representatives of the Children's Forum
administrators in five sub-districts in Surakarta. This Community Partnership Program (Program Kemitraan
Masyarakat/ PKM) was held to improve the capacity of the Children's Forum as peer educators to avoid
early marriage. PKM activities consist of the delivery of knowledge about adolescent reproductive health,
the impact of child marriage and pregnancy, and peer counseling techniques and advocacy on issues of early
marriage. The post-test results show that after participating in peer education training, participants have
deeper knowledge of the driving factors and impacts of child marriage, understand the mechanisms and
techniques of being a peer educator and are able to apply these skills to prevent child marriage
Keywords: Capacity Building, Children's Forum, Peer Educator, Child Marriage.
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1. PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Untuk mendorong percepatan penghapusan pernikahan usia anak, Pemerintah
Indonesia menjadikan penurunan Pernikahan Usia Anak sebagai salah satu indikator Kota
Layak Anak. Kota Surakarta yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak kategori
Utama masih menghadapi tantangan untuk meraih predikat Kota Layak Anak sepenuhnya,
salah satunya masih adanya praktek pernikahan di bawah umur.
Data Angka
Perkawinan Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan pernikahan usia
anak pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah perkawinan usia 15-19 tahun
berjumlah 122 dan pada 2 tahun berikutnya meningkat menjadi 3-4 kali lipat, yakni menjadi
488 di tahun 2015 dan 425 di tahun 2016 (Profil Perkembangan Kependudukan Kota
Surakarta 2014, 2015, 2016 dan data.surakarta.go.id). Angka ini tergolong tinggi
mengingat Kota Solo hanya terdiri atas lima kecamatan dan kawasan perkotaan pada
umumnya jauh dari tradisi menikahkan dini.
Data pernikahan usia anak di Kantor Pengadilan Agama Surakarta sejak Januari 2015
tercatat 166 kasus. Selama Januari sampai November 2018 Kantor Pengadilan Agama telah
menerbitkan 37 dispensasi pernikahan anak (Solopos.com, 2018). Di Surakarta angka
dispensasi perkawinan mencapai 135 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa
dispensasi masih mudah diberikan untuk memaklumi perkawinan anak (CNN Indonesia,
2018).
Upaya menekan jumlah perkawinan usia anak telah dilakukan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta melalui kampanye pencegahan
pernikahan dini yang melibatkan kelompok Forum Anak di Kota Surakarta (Isnanto, 2016).
Perlindungan anak dari praktek perkawinan usia anak jelas tidak bisa dijalankan oleh
pemerintah sendiri. Masalah perkawinan berada di ranah privat – di lingkup rumah tanggasehingga lembaga pemerintah kurang kapasitas untuk mencegah dan menanganinya.
Institusi pemerintah tidak akan mampu menangani persoalan semacam ini tanpa partisipasi
masyarakat.
Salah satu kendala upaya perlindungan anak adalah belum terbangunnya perspektif
pengarusutamaan hak anak. Anak mengalami hambatan psikologis dan komunikasi untuk
menyampaikan masalahnya, baik dengan keluarga maupun orang dewasa lainnya seperti
pendamping hak anak. Forum Anak Surakarta (FAS) sebagai lembaga partisipasi anak
dalam pembangunan selama ini telah menjadi media berbagi permasalahan dengan teman
sebaya, termasuk masalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan (FGD dengan
FAS, 30 Maret dan 13 April 2018)
Pemberdayaan Forum Anak Surakarta sebagai Peer Educator (pendidik sebaya)
menjadi solusi efektif untuk memecahkan hambatan komunikasi dalam penyadaran tentang
dampak perkawinan dini di komunitas anak. peran Forum Anak di dalam pencegahan
perkawinan usia anak sangatlah penting karena dengan adanya kesadaran anak yang tinggi,
maka anak dapat mencegah dirinya sendiri dan anak di sekitarnya dari dampak negatif
perkawinan usia anak.
Permasalahan
Partisipasi Forum Anak Surakarta dalam pencegahan perkawinan usia anak selama ini
masih terbatas pada kegiatan kampanye yang bersifat insidental dan momental. Metode
kampanye tidak bisa menumbuhkan pemahaman dan kesadaran mendalam tentang faktor
pendorong dan dampak perkawinan anak.
Permasalahan terkait dengan pendidikan sebaya adalah puluhan pendidik sebaya yang
direkrut dari Forum-Forum Anak di Kota Surakarta belum sepenuhnya mampu
menjalankan tugasnya. Mereka masih membutuhkan pelatihan pendidikan dan konselor
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sebaya untuk dapat melakukan penyadaran dan pendampingan hak dan perlindungan anak
(Yuliani et al, 2018).
Penelitian Yuliani, Humsona dan Haryanti (2015 – 2017) mengidentifikasi beberapa
faktor yang menjadi kendala bagi Forum Anak untuk berperan sebagai pendidik sebaya,
antara lain :
a. Belum semua anggota Forum Anak sadar akan hak-hak anak dan perlindungan anak.
b. Belum ada pelatihan khusus secara intensif yang membekali anggota Forum Anak
dengan pengetahuan dan teknik pendidikan sebaya, khususnya metode konselor sebaya
untuk pencegahan pernikahan usia anak
c. Pembinaan dan pendampingan Forum Anak kurang mampu memahami dunia anak
remaja dan belum paham teknik memotivasi dan mendampingi anak khususnya agar
mampu berperan sebagai pendidik sebaya.
Beranjak dari permasalahan di atas, Tim PKM dan Forum Anak Surakarta bersepakat
untuk menyelenggaran kegiatan penguatan kapasitas FAS sebagai Peer Educator untuk
mencegah perkawinan usia anak yang mencakup dua kegiatan inti yaitu : 1) Penyadaran
tentang fenomena, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, dan 2) Tehnik menjadi
Pendidik Sebaya.
Solusi Mitra
Berdasarkan pada temuan riset terdahulu dari Tim PKM dan rekomendasi dari berbagai
riset, maka solusi mendasar untuk mencegah pernikahan usia anak adalah dengan :
a. Kampanye penyadaran tentang : hak-hak anak, kesehatan reproduksi seksual
remaja, dan dampak perkawinan usia anak dan pencegahannya melalui strategi
pendidikan sebaya (Peer Education)
b. Pelatihan, praktek atau simulasi menjadi pendidik dan konselor sebaya untuk
mencegah dan menangani dampak perkawinan usia anak
Peer Educator adalah anak yang mempunyai pengaruh positif terhadap teman-temannya
untuk menimbulkan kepercayaan dan menghindari kecurigaan teman-temannya (Humsona
et al, 2018). Menurut Shiner (1999) peer education adalah pendidikan dari anak muda
kepada anak muda teman sebaya (education of young people by young people). Peer
Education punya peran yang strategis didalam mencegah pernikahan usia anak mengingat
teman sebaya lebih dipercaya sebagai tempat berbagi informasi dan lebih paham dengan
psikologis sebaya sehingga lebih dipercaya sebagai tempat berdialog berbagi pengalaman
dan mencari solusi permasalahan (Damon dan Phelps, 1989).
Pendidikan sebaya merupakan bentuk implementasi Hak Anak untuk berpartisipasi dalam
upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan untuk menyebarkan pengetahuan
dengan harapan anak-anak yang menjadi peserta kegiatan pendidikan sebaya dapat berbuat
banyak menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan kepada teman sebaya (indo.act, 2014).
Manfaat Peer Education (Pana dan Lesta, no date) antara lain :
a. Memberikan lingkungan yang nyaman bagi anak muda untuk berbagi persoalan
seputar tindak kekerasan yang dialami
b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak muda akan tindak kekerasan
dan akar penyebabnya
c. Membantu anak muda untuk menyadari hak dan tanggungjawabnya terkait
relasi kuasa dengan teman sebaya
d. Memberdayakan anak muda dengan ketrampilan dan rasa percaya diri sebagai
agen perubahan di komunitasnya
e. Menyediakan media pendidikan untuk mencegah tindak kekerasan bersamasama dengan teman sebaya
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f. Meningkatkan relasi sebaya yang berbasis saling menghargai, toleransi dan
kesetaraan
2.

METODE PELAKSANAAN
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri empat tahapan, yaitu : a)
Perencanaan; b) Tindakan; c) Observasi dan Evaluasi; dan d) Refleksi. Dalam Tahap
Perencanaan, tim pelaksana kegiatan mempersiapkan perijinan, mekanisme dan metode
pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada semua pihak yang akan dilibatkan. Sosialisasi
kegiatan ke kelompok mitra yang terdiri dari Forum Anak Surakarta, serta melakukan pretest untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dengan kelompok sasaran. Tahap
Tindakan merupakan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas yang meliputi kegiatan
penyadaran dan pelatihan atau simulasi sebagai konselor sebaya. Kegiatan penyadaran
dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman anak tentang hak anak untuk mendapatkan
perlindungan dari tindak kekerasan. Pelatihan konselor sebaya diberikan dalam bentuk
praktek atau atau simulasi pendampingan anak korban kekerasan yang dilakukan dengan
metode diskusi kasus dan peran teater. Selanjutnya dilakukan Observasi dan Evaluasi
terhadap proses pelatihan yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
peserta terhadap materi dan perubahan sikap yang terjadi. Tahap terakhir dilakukan
Kegiatan Refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui : a)
Kendala-kendala, kekurangan, dan kelemahan yang muncul selama proses pelaksanaan
kegiatan pelatihan; b) Kualitas materi dan metode pelatihan; dan c) Keberlanjutan kegiatan
atau program pengabdian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan Usia Anak : Faktor Penyebab, Dampak dan Solusinya
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun
dimana kondisi anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk mengemban
tanggungjawab rumahtangga maupun anak yang dilahirkannya.
Faktor sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor utama pendorong praktek pernikahan
usia anak. Pernikahan anak di banyak negara terkait erat dengan kemiskinan. Bagi
keluarga miskin, pernikahan anak menjadi cara untuk mengalihkan beban ekonomi biaya
perawatan dan pendidikan anak perempuan ke keluarga suami (Fadlyana dan Larasati,
2009; Rumble et al, 2018). Perkawinan anak juga bisa terjadi karena paksaan kondisi
misalnya hamil di luar nikah. Kasus hamil di luar nikah di Indonesia terjadi karena
kurangnya pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi seksual (sexual reproduction
health/SRH) dan dampak akses konten porno di media sosial yang tidak terkontrol (Kooij,
no date). Di Indonesia hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah merupakan aib.
Dengan alasan untuk menghindari zinah,
banyak orang tua yang memaksa anaknya
untuk menikah begitu mulai tertarik dengan lawan jenis (Fadlyana dan Larasati, 2009;
Grijns dan Horii, 2018; Rumble et al, 2018). Hasil riset menemukan perkawinan anak
berdampak pada kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi serta
terjadinya kekerasan seksual dan domestik pada anak (Kidman, 2016; Grijns dan Horii,
2018;)
Untuk mencegah praktek perkawinan dini, salah satu strategi yang direkomendasikan
adalah penyadaran di kalangan remaja tentang kesehatan reproduksi seksual remaja serta
dampak perkawinan dini bagi anak, keluarga maupun keberlanjutan pembangunan (Koalisi
Perempuan 2017; Kooij, no date). Metode yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran
tentang dampak negatif perkawinan usia anak adalah dengan melibatkan anak-anak dan
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remaja dalam kampanye untuk menunda dan mencegah pernikahan anak di komunitas
mereka. Kampanye ini dikenal dengan istilah mentoring teman sebaya atau Pendidikan
Sebaya (Humsona et al, 2017, 2018)
Pendidikan untuk sebaya sangat penting untuk memberi pemahaman pada anak
tentang dampak perkawinan dini pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dengan
pendidikan sebaya, anak-anak dapat berpartisipasi untuk melakukan pencegahan dan
perkawinan anak yang terjadi di kalangan teman sebaya.
Kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Anak Surakarta sebagai Pendidik Sebaya
untuk Mencegah pernikahan Usia Anak
Kegiatan pengabdian dilakukan melalui dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyadaran dan
Tehnik atau Praktek Konselor Sebaya.

a. Kegiatan Penyadaran
Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Lodjie Kota Surakarta pada hari Kamis tanggal
5 September 2019 pukul 18.00. Penentuan hari, tanggal dan jam kegiatan disesuaikan
dengan jadwal kegiatan anggota FAS yang kebanyakan anak sekolah SMA. Ikut hadir
sebagai peserta adalah anggota, pengurus dan pendamping Forum Anak Surakarta yang
semuanya berjumlah 12 anak.

Gambar 1. Tim PKM dan Forum Anak Surakarta
Sebelum dilakukan kegiatan penguatan kapasitas terlebih dahulu dilakukan pre-test
kepada anggota Forum Anak untuk menggali informasi sejauh mana pemahaman
fenomena pernikahan usia anak dan pentingnya pendidikan sebaya. Hasil pre-test
menyimpulkan semua peserta dari Forum Anak Surakarta pernah mendapatkan pelatihan
pendidikan sebaya, namun pelaksanaannya kurang intens (12 anak); lima (5) anak pernah
mendapatkan materi tentang Bahaya Narkoba ; tiga (3) anak pernah mendapatkan materi
tentang Kekerasan terhadap Anak ; dua (2) anak pernah mendapatkan materi tentang
HIV/AIDS; dua ( 2) anak pernah mendapatkan materi Pencegahan Pergaulan Bebas; dan
hanya satu (1) anak yang pernah mendapatkan materi tentang Pencegahan Pernikahan
Dini.
Kegiatan penguatan kapasitas dimulai dengan sesi penyadaran. Sesi ini diawali paparan
tentang fenomena pernikahan usia anak lewat pemutaran film pendek tentang kasus
pernikahan usia anak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka wawasan peserta PKM
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tentang kondisi permasalahan pernikahan usia anak di Indonesia. Melalui pemutaran film
pendek tentang trend pernikahan anak di Indonesia, faktor pendorong, dan dampak
pernikahan anak diharapkan menyadarkan tentang pentingnya peran Forum Anak
sebagai Pendidik Sebaya (Peer Educator) untuk mencegah meluasnya praktek pernikahan
dini.

Gambar 2. Sesi Pemaparan Kasus dan Diskusi tentang Pernikahan Usia Anak
Usai pemutaran film pendek tentang fenomena pernikahan anak, acara dilanjutkan
dengan tanya jawab dan diskusi kelompok tentang isi pesan dan informasi yang
disampaikan oleh film yang telah diputar. Di sesi diskusi ini, kepada peserta diajukan
beberapa pertanyaan terkait dengan konten film
untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman mereka terhadap pernikahan dini, faktor pendorong dan dampaknya. Dari
jawaban pertanyaan dapat diketahui sebagian besar peserta memahami pernikahan anak
sebagai pelanggaran hak anak diantaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan
pendidikan atau bersekolah, hak untuk beraktivitas dan bermain. Pernikahan anak banyak
dilakukan dengan alasan untuk menghindari perzinahan dan karena hamil akibat pergaulan
bebas.
Sebagian besar peserta menjawab memiliki teman di lingkungan dekatnya yang
menikah di usia anak (10 anak), dan semuanya karena hamil akibat pergaulan bebas.
Menurut Gita Mila (Pendamping FAS) pernikahan usia anak jarang terjadi di keluarga yang
harmonis dan mapan secara ekonomi. Pernikahan usia anak di wilayah perkotaan lebih
banyak disebabkan karena terpaksa menikah karena hamil akibat hubungan seks bebas.
Dari hasil tanya jawab dan berbagi pengalaman tentang pergaulan bebas di kalangan anak
remaja dapat diketahui bahwa semua peserta mengaku mudah terpapar godaan seksual,
terutama melalui internet yang diakses lewat HP. Tentang ancaman pornografi, semua
peserta mengaku pernah mengalami atau mempunyai teman dekat yang menjadi korban
pelecehan seksual lewat interaksi online mulai bentuk yang paling ringan maupun berat.
b. Tehnik Menjadi Pendidik Sebaya
Presentasi berikutnya mendiskusikan kiat-kiat yang bisa dilakukan agar Forum Anak
Surakarta bisa menjadi Peer Educator sekaligus Konselor Sebaya bagi anak (teman) sebaya
yang melakukan pernikahan dini. Penguatan kapasitas sebagai Pendidik Sebaya merupakan
kegiatan inti yaitu bagaimana menguasai tehnik dan praktek menjadi Pendidik Sebaya
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untuk pencegahan pernikahan usia anak. Sesi kedua ini diawali dengan paparan tentang
“Menjadi Teman dan Pendidik Sebaya ”. Topik ini dimaksudkan untuk membuka wawasan
peserta pelatihan tentang peran penting teman sebaya bagi anak khususnya terkait
pencegahan pernikahan dini.
Praktek pendidik dan konselor sebaya dilakukan dengan metode diskusi kelompok, studi
kasus dan curah pendapat dari pengalaman nyata FAS. Kasus yang dipilih untuk
disimulasikan ditentukan berdasarkan temuan kasus pernikahan anak dan pergaulan seks
bebas di lingkungan tempat tinggal dan pertemanan anggota FAS.
c. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan Pelatihan
Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara umum dapat dikatakan berjalan
dengan lancar dan sukses dimulai dengan tahapan perencanaan atau persiapan kegiatan
yang meliputi koordinasi dengan anggota tim pembantu kegiatan maupun dengan
kelompok mitra; menyusun dan melaksanakan pre-test; mengevaluasi hasil pre-test;
menyusun materi pelatihan; kegiatan penguatan kapasitas, evaluasi dan refleksi, serta
diseminasi hasil lewat website Laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara
“Laboratory for Public Governance Reform”
FISIP UNS di :
http://lpgr.fisip.uns.ac.id/?page_id=1341.
Dari hasil post-test dapat diketahui adanya peningkatan kapasitas Forum Anak
Surakarta (FAS) yang dapat dibuktikan melalui peningkatan pengetahuan akan faktor
penyebab dan dampak pernikahan anak. Peningkatan pengetahuan ini menumbuhkan
kesadaran FAS untuk mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia anak di Forum Anak
di wilayah lingkungannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan serta menyusun
rekomendasi kegiatan pendidikan sebaya untuk pencegahan pernikahan usia anak untuk
disampaikan ke pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Kelompok sasaran memberi respon positif dan
menginginkan agar kegiatan ini dilanjutkan dengan materi penguatan kapasitas yang
berbeda. Kegiatan PKM ini telah berhasil menjalin kerjasama antara Tim PKM UNS
dengan mitra (FAS) yang solid dan saling menguatkan.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan penguatan kapasitas dilakukan melalui tiga tahapan yaitu : perencanaan atau
persiapan, pelaksanaan penguatan kapasitas atau penyadaran, evaluasi dan refleksi.
Kegiatan penguatan kapasitas dilakukan dengan metode interaktif. Pada sesi penyadaran
anak diajak memahami fenomena pernikahan anak melalui paparan film pendek dan diberi
kesempatan untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan kasus pernikahan anak di
lingkungan dekat dan sejauh mana terlibat dalam pendidikan sebaya.
Praktek tehnik
pendidik sebaya dilakukan dengan metode diskusi kelompok, curah pendapat dan
simulasi peran sebagai pendidik sebaya. Kasus dipilih berdasarkan kasus-kasus pernikahan
anak yang dialami teman mereka sendiri atau kasus di lingkungan terdekat tempat
tinggalnya. Kegiatan PKM ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran FAS akan
dampak pernikahan usia anak. Selanjutnya pengetahuan dasar ini menjadi modal FAS
untuk menjadi pendidik sebaya untuk menyebarkan kesadaran akan dampak pernikahan
usia anak di kalangan teman sebaya melalui penyebaran informasi dan edukasi di
kalangan Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Surakarta.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Tim PKM UNS mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota Forum Anak
Surakarta, juga kepada mahasiswa yang ikut membantu notulensi dan dokumentasi
sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar.
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ABSTRAK
Desa Baros Kabupaten Serang memiliki letak yang strategis secara geografis, namun masih dijumpai berbagai
persoalan lingkungan dan masyarakat yang saling berkaitan erat, yaitu tentang sampah. Untuk mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah khususnya sampah plastik yang menjadi
ancaman terhadap potensi sumber daya alam, diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang
bebasis masyarakat dengan mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
dalam pengendalian terhadap kebersihan lingkungan. Di sinilah peran kepemudaan dalam pengelolaan
sampah plastik sangat dibutuhkan, Berpijak dari hal tersebut, Tim pengabdi melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang ditujukan
kepada Karang Taruna Desa Baros untuk menguatkan peran
kepemudaan setempat melalui berbagai inisiatif dan partisipatif dalam menjaga, memelihara, dan
meningkatkan fungsi lingkungan melalui pengelolaan sampah plastic. Model Participatory Rural Apraissal
digunakan dalam kegiatan ini dengan pertimbangan dari identifikasi masalah hingga nantinya pada tahap
penyelesaian semuanya melibatkan mitra. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat
memberikan stimulus terhadap anggota Karang Taruna untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah
plastik yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus sebagai pilot project untuk meningkatkan peran
kepemudaan dalam pembangunan desa. Meskipun kegatan penyuluhan ini tidak diikuti oleh semua anggota
Karang Taruna karena keterbatasan infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan konferensi video, namun
diharapkan mereka yang mengikuti kegiatan ini akan menjadi penggerak upaya pengelolaan sampah di
lingkungan Desa Baros.
Kata Kunci: Peran Kepemudaan, Sampah Plastik, Pengelolaan Sampah, Pembangunan Desa
ABSTRACT
Baros Village, Serang Regency has a strategic location geographically, but there are still many closely
related environmental and community problems, namely about waste. To prevent environmental damage
caused by waste, especially plastic waste, which is a threat to potential natural resources, a communitybased environmental development strategy is pursued by inviting all parties to increase awareness and
responsibility in controlling environmental cleanliness. This is where the role of youth in plastic waste
management is very much needed. Based on this, the community service team conducts community service
activities aimed at the Baros Village Youth Organization to strengthen the role of local youth through various
initiatives and participation in maintaining, maintaining, and improving environmental functions through
plastic waste management. The Participatory Rural Appraisal model was used in this activity with the
consideration of problem identification until later in the settlement stage everything involved partners. The
counseling activities carried out are expected to provide a stimulus for members of the Youth Organization
to carry out plastic waste management activities that have economic benefits as well as a pilot project to
increase the role of youth in village development. Even though this outreach activity was not followed by all
members of the Youth Organization due to limited supporting infrastructure in the implementation of the
video conference, it is hoped that those who take part in this activity will be the driving force for waste
management efforts in the Baros Village environment.
Keywords: The Role of Youth, Plastic Waste, Waste Management, Village Development
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1.

PENDAHULUAN
Persoalan lingkungan saat ini menjadi persoalan yang sangat urgent dan menjadi
perhatian seluruh masyarakat di tingkat global. Setiap negara berusaha untuk menata
kembali lingkungannya guna mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Salah
satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh setiap elemen masyarakat saat ini adalah
masalah sampah. Sampah menjadi permasalahan yang sangat sulit diselesaikan dalam
lingkungan masyarakat.
Produksi sampah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.
Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin
meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak
jumlah sampah yang dihasilkan (Mahyudi, 2017). Bank Dunia melaporkan bahwa produksi
sampah akan mengalami peningkatan berlipat ganda di tahun 2025. Peningkatan terjadi
dari 3,5 juta ton perhari menjadi 6 juta ton per hari.
Salah satu sampah yang dinilai sangat merusak lingkungan adah sampah plastik.
Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temukan hamper di setiap barang. Sampah
plastik memberi kontribusi yang sangat besar terjadinya kerusakan lingkungan. Sampah
yang tidak terurai ini memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kerusakan lingkungan
air maupun tanah. Bahkan sampah plastik ini sangat banyak diproduksi oleh negara
berkembang, termasuk Indonesia (Karuniastuti, 2013).
Sehubungan dengan persoalan sampah plastik, pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan sejumlah aturan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah.
Beberapa kebijakan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang strategi pengelolaan sampah yang melibatkan
elemen masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya terdapat Program Gerakan Indonesia
Bersih yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2016. Kebijakan ini terfokus pada program hidup besih sampai dengan bentuk pengelolaan
sampah. Dalam Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) dan Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2018
tentang Penanganan Sampah Laut juga mendorong adanya keterlibatan Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam pengelolaan sampah (merdeka.com, 2019). Namun hingga saat ini angka
daur ulang sampah di Indonesia masih berada di bawah kisaran 50% (Dewi, 2018).
Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah
khususnya sampah plastik yang menjadi ancaman terhadap potensi sumber daya alam,
diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang bebasis masyarakat dengan
mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam
pengendalian terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan
keseimbangan dan kelestarian lingkungan sebagai salah satu faktor terwujudnya
pembangunan berkelanjutan (Rahmadi dan Alawiyah, 2018).
Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tercapainya pembangunan yang
berkelanjutan, menjadi semakin krusial dikarenakan masyarakat adalah pelaku utama
dalam kegiatan pengelolaan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang
berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan titik sentral dan salah satu syarat utama
bagi keberhasilan upaya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di sinilah
peran kepemudaan dalam pengelolaan sampah plastik sangat dibutuhkan, mereka harus
menjadi pionir penyelesaian masalah sampah di lingkungan. Tim pengabdi bermaksud
untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada Karang
Taruna Desa Baros untuk menguatkan peran kepemudaan setempat melalui berbagai
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inisiatif dan partisipatif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi lingkungan
melalui pengelolaan sampah plastik
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.
Desa Baros. Desa Baros merupakan desa yang terletak di Kabupaten Serang dan lokasinya
yang sangat strategis tidak jauh dari pusat Kota Serang dan pusat kota Pandeglang, karena
letaknya yang berada di pesisiran jalan utama yang manghubungkan kabupaten serang dan
Kabupaten Pandeglang, dan berada tepat di kaki gunung karang yang merupakan gunung
tertinggi di Provinsi Banten, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Desa Baros dulu hingga
sekarang merupakan pusat perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Serang dan
Kabupaten Pandeglang, dengan kemajuan perekonomiannya Desa Baros merupakan
Ibukota dari Kecamatan Baros dengan adanya bangunan-bangunan atau fasilitas seperti
Pasar Baros, Polsek Baros, Kantor Kecamatan Baros, berbagai tempat pendidikan (sekolah
dan pondok pesantren), pertokoan, tempat peribadahan (masjid), perumahan dan lain lain,
masyarakat dari dalam dan luar Desa Baros banyak yang bergantung perekonomiannya di
Desa Baros. Saat ini sebagian besar penduduk Desa Baros bekerja di sektor perdagangan
dan pertanian hal ini didukung oleh faktor mata pencaharian penduduk dan areal
pertanian dan pasar.

Gambar 1. Kegiatan Pra-Survey Tim Pengabdi di Desa Baros

Desa Baros menjadi menarik sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena walaupun
secara geografis strategis, namun beberapa sektor tidak berjalan optimal, bahkan vakum.
Berdasarkan hasil pra-survey tim pengabdi dengan pihak Karang Taruna Desa Baros
pada 29 Januari 2020, permasalahan mitra yang akan diselesaikan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini akan difokuskan pada 2 hal yaitu (1) Karang Taruna Karang
Setia Desa Baros saat ini vakum dan tidak memiliki program kerja ataupun kegiatan, dan
(2) Ketidaktahuan terhadap pengelolaan sampah plastik dimana semua smpah rumah
tangga masih bercampur dan langsung dibawa menuju ke Tempat Penampungan
Sementara (TPS) padahal daya tampung TPS tidak sesuai dengan produksi sampah rumah
tangga yang semakin meningkat. Kondisi di atas menjadi menjadi pertimbangan utama bagi
tim pengabdi untuk melakukan revitalisasi peran kepemudaan melaksanakan kegiatan
pemilahan sampah plastik dengan harapan kegiatan ini menjadi pilot project dan
memotivasi pihak Karang Taruna untuk lebih aktif dalam kegiatan kepemudaan.
Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdi adalah dengan memberikan pelatihan dan
pendampingan cara mengelola sampah bagi para pemuda di lingkungan Karang Taruna.
Melalui pelatihan ini, maka para pemuda Karang Taruna diharapkan dapat mengelola
sampah secara mandiri dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi mereka. Pelibatan
pemuda dalam kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat mereka adalah tenaga
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produktif yang perlu diberdayakan. Mereka juga merupakan kontributor utama dalam
pembangunan desa. Karena itu, dengan memberdayakan pemuda-pemuda ini, diharapkan
tingkat pengangguran akan menurun dan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Baros
meningkat.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Tahapan pelaksanaan solusi dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
1. Tahap persiapan (Mei 2020), dimana tim pengabdi memberitahukan kegiatan yang akan
dilaksanakan kepada pihak Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dan
Karang Taruna Karang Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
menyampaikan izin kepada Kepala Desa Baros dan Ketua Karang Taruna Desa Baros
terkait lokasi kegiatan pengabdian masyarakat; menyiapkan ipteks yang akan diterapkan
kepada mitra yaitu revitalisasi peran kepemudaan melalui Karang Taruna dalam
pengelolaan sampah plastik; serta menyusun jadwal kegiatan dan melakukan pembagian
tugas anggota tim pelaksana
2. Tahap pelaksanaan (Juni – September 2020), meliputi sosialisasi tentang kegiatan
pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan kepada mitra; pelatihan yang akan
diberikan kepada mitra antara lain:
Urgensi Karang Taruna dan peran kepemudaan
dalam pembangunan berkelanjutan di desa dan Pengelolaan sampah plastik Pemilahan
sampah plastik, yang bertujuan untuk mengubah cara pandang terhadap plastik kemasan
bekas pakai, tidak sebagai sampah, tapi sebagai sebuah komoditas yang berpotensi untuk
dikembangkan; Pendampingan dalam kegiatan kepemudaan di Karang Taruna Desa Baros
yang berkaitan dengan pengelolan sampah plastik.
3. Tahap Evaluasi, dimana tim pengabdi melakukan evaluasi dengan melakukan pre-test
dan post-test terhadap mitra untuk mengukur keberhasilan program PKM yang dijalankan
Metode pendekatan yang digunakan untuk pelaksanaan PKM ini adalah metode
pemberdayaan masyarakat partisipatif dengan model Participatory Rural Apraissal yaitu
suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan
yang dilaksanakan (Usadolo, Caldwel, 2016 ; Lara dkk, 2018). Tahapan dari model PRA
digambarkan sebagai berikut

Gambar 2. Tahapan model Participatory Rural Apraissal

Dengan adanya pandemic Covid-19, rencana kegiatan PKM ini mengalami berbagai
penyesuaian antara lain koordinasi yang dilakukan dengan pejabat di Desa Baros dan
pengurus Karang Taruna sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan Whatsapp atau
telepon biasa. Dalam koordinasi ini, tim melaporkan rencana kegiatan serta jadwal program
penyuluhan yang dilakukan. Koordinasi ini penting dilakukan akibat skema pelatihan yang
946

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

mengalami perubahan dari tatap muka menjadi online melalui konferensi video. Pada
kegiatan pretest dilakukan melalui google form yang harus diisi oleh para peserta. Kegiatan
pelatihan ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020. Dikarenakan kondisi pandemi COVID19, maka kegiatan ini hanya diikuti oleh beberapa anggota Karang Taruna yang
direkomendasikan oleh pihak desa. Materi yang disajikan terkait dengan urgensi peran
kepemudaan dalam mendukung pembangunan desa dan juga tentang pengelolaan sampah
plastik meliputi bentuk sampah plastik, manfaat dari sampah plastik serta model
pengelolaannya. Posttest merupakan kegiatan lanjutan setelah kegitan penyuluhan
dilakukan. Posttest yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat perubahan tingkat
pemahaman peserta sebelum mendapatkan materi penyuluhan dan setelah mengikuti
penyuluhan. Tidak hanya untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta, posttest yang
dilakukan juga ditujukan untuk mengetahui rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh
para anggota Karang Taruna terkait pengelolaan sampah plastik.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi dengan pejabat di Desa Baros dan pengurus Karang Taruna menjadi bagian
awal dari kegiatan yang dilakukan. Dalam koordinasi ini, tim melaporkan rencana kegiatan
serta jadwal program penyuluhan yang dilakukan. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya
mencakup profil dari Karang Taruna, tetapi juga kesiapan para peserta untuk hadir dalam
kegiatan PKM dari awal hingga akhir. Di samping koordinasi melalui kunjungan lapangan
yang dilakukan di awal kegiatan, koordinasi selanjutnya dilakukan melalui telepon. Dalam
koordinasi tersebut, tim melakukan diskusi mengenai rencana kegiatan melalui online.
Melalui diskusi ini, maka pejabat desa melakukan koordinasi dengan pengurus Karang
Taruna untuk menunjuk perwakilan pengurus dalam kegiatan ini. Hal ini penting dilakukan
mengingat dalam kondisi COVID-19, tidak bisa mengumpulkan banyak orang dalam satu
ruangan untuk mengikuti pelatihan. Di samping itu, dengan pelatihan melalui konferensi
video, maka perlu mempertimbangkan peserta yang memiliki smartphone serta bisa
menguasai teknologi untuk mengikuti kegiatan ini. Dari hasil diskusi, tim pengabdi beserta
pengurus Karang Taruna sepakat untuk membentuk WhatsApp (WA) Group untuk
memudahkan koordinasi dan komunikasi antara tim pengabdi dengan peserta. Melaui grup
ini, tim pengabdi melakukan komunikasi intensif berupa pengantar baik perkenalan tim
maupun rencana program yang akan dilaksanakan, pembagian tautan google form sebagai
bahan pretest dan posttest yang harus diisi oleh para peserta, dokumentasi dan materi
kegiatan pelatihan , serta program pendampingan selama program PKM berlangsung

Gambar 3. Penggunaan Whatsapp Group sebagai media komunikasi
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Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, tim pengabdi melakukan kegiatan pretest
bagi peserta melalui google form yang harus diisi oleh para peserta. Kegiatan ini ditujukan
untuk mengetahui pemahaman peserta terkait pentingnya kegiatan kepemudaan, peran
karang taruna maupun pengelolaan sampah yang mereka pahami. Di samping itu, form ini
juga untuk mengetahui harapan dari peserta dari penyuluhan yang akan dilakukan.
Pengisian google form ini diisi oleh 15 peserta yang merupakan anggota aktif Karang
Taruna dan nama peserta merupakan hasil rekomendari dari aparat desa.
Berdasarkan hasil pre-test, dari 15 anggota aktif Karang Taruna semuanya merupakan
laki-laki dengan usia produktif. Namun ternyata, sebagian besar dari mereka tidak bekerja
ataupun memiliki pekerjaan tetap. Data ini dilihat oleh tim pengabdi sebagai peluang
sekaligus aset untuk merevitalisasi peran Karang Taruna yang ada di Desa Baros dengan
berbagai kegiatan yang berdampak, baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Gambar 4. Demografis Anggota Karang Taruna Desa Baros

Dari hasil pre-test, diketahui bahwa rata-rata anggota Karang Taruna Desa Baros telah
bergabung selama satu hingga tiga tahun, namun yang cukup menarik adalah berbagai
pernyataan tentang motivasi mereka masuk menjadi anggota Karang taruna adalah ikutikutan teman, supaya memiliki banyak teman, mengisi waktu luang. Dengan kata lain,
pengetahuan tentang peran kepemudaan bagi pembangunan desa sendiri masih tergolong
minim. Sedangkan ketika ditanya tentang peran dan kontribusi yang telah mereka berikan
terhadap pembangunan Desa Baros, jawaban mereka rata-rata adalah dengan mengikuti
berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa seperti kerja bakti, lomba, Perayaan
Hari Besar dalam bentuk pengajian.
Sementara terkait dengan pengelolaan sampah plastik selama ini, mereka sudah mulai
mengumpulkan di tempat penampungan secara berkelompok, walaupun persentase dari
yang menjawab sampah plastik yang dibuang bersama sampah lain juga sama besar, yaitu
46,7% (Gambar 2). Dengan demikian dapat dilihat bahwa anggota Karang Taruna belum
secara optimal melaksanakan pengelolaan sampah plastik. Sehubungan dengan
pengelolaan sampah, Wiradimadja, dkk (2018) menjelaskan bahwa pengembangan bank
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sampah menjadi salah satu upaya perbaikan isu lingkungan menjadi potensi ekonomi.
Tidak hanya itu, kegiatan lain yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah plastik dapat
berupa pembuatan briket dan balok plastik dari sampah plastik. Melalui pengelolaan ini
maka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sampah plastik
dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berikut adalah diagram yang
menunjukkan pengelolaan sampah plastik selama ini oleh para anggota Karang Taruna:

Gambar 5. Bentuk Pengelolaan Sampah di tempat Mitra
Sumber: Data yang diolah, 2020

Meskipun pengelolaan sampah plastik belum dilakukan secara optimal, tetapi para
anggota Karang Taruna mengetahui dampak buruk dari sampah plastik bagi lingkungan
(66,7%). Mengenai bahaya sampah plastik bagi lingkungan, Fatia dan Sugandi (2019)
menjelaskan bahwa sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran air maupun tanah sert
mengganggu kehidupan makhluk lainnya. Hal ini terjadi karena sampah plastik tidak dapat
terurai oleh mikroorganisme. Kondisi ini berakibat lebih lanjut pada berkurangnya mineral
dalam tanah baik yang organik maupun anorganik.

Gambar 6. Pengetahuan Mitra tentang Bahaya Sampah Plastik yang dibiarkan Menumpuk saat
Pre-Test
Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari diagram di atas terlihat bahwa sebagian besar mengetahui bahwa sampah plastik
berbahaya bagi lingkungan. Dengan data yang diperoleh tersebut, maka tim pengabdi
melihat bahwa pelaksanaan penyuluhan diperlukan dalam mendorong pelaksanaan
pengelolaan sampah plastik secara baik. Meskipun demikian, para peserta mengerti bahwa
pengelolaan sampah plastik yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pata
pesertanya maupun masyarakat di Desa Baros secara umum. Hal ini terlihat dari hasil form
yang diisi, 80% peserta mengakui manfaat ekonomi dari sampah plastik (Gambar 4).
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Gambar 7. Pengetahuan Mitra tentang Manfaat Ekonomi dari Sampah Plastik saat Pre-Test
Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil dari google form yang diisi terlihat bahwa kegiatan PKM yang dilakukan tim
pengabdi sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan serta mendorong Karang
Taruna untuk meningkatkan berbagai perannya baik yang berwujud nyata seperti tenaga
dan ketrampilan, ataupun yang tidak berwujud nyata (abstrak) seperti hasil pemikiran dan
peran sosial (Dewi, 2018) dalam pengelolaan sampah plastik menuju pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan, tim
pengabdi melakukan koordinasi internal untuk menyusun prioritas materi yang akan
disampaikan kepada para anggota Karang Taruna. Dikarenakan dari hasil pretest
menunjukkan bahwa banyak anggota yang belum begitu paham tentang pentingnya peran
kepemudaan dalam pembangunan desa, peran karang taruna untuk kemajuan desa, serta
berbagai aspek dalam pengelolaan sampah plastik.
Di samping menyusun materi yang akan disampaikan, tim pengabdi juga melakukan
koordinasi dengan perwakilan dari aparat Desa Baros mengenai teknis pelaksanaan.
Koordinasi ini menjadi sangat penting dikarenakan pada masa pandemi tidak
memungkinkan mengumpulkan banyak peserta pada satu acara pertemuan. Berdasarkan
kondisi ini, tim pengabdi dan perwakilan aparat desa sepakat untuk melaksanakan
penyuluhan dalam bentuk konferensi video. Dalam koordinasi yang dilakukan, tim
pengabdi mendata kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan konferensi video
menggunakan Google Meet. Hambatan disini adalah terkait perangkat yang dimiliki oleh
masing-masing peserta. Dikarenakan tidak semua peserta memiliki smart phone, maka
perwakilan aparat desa membantu menyedikan in focus guna menunjang pelaksanaan
kegiatan.
Setelah berkoordinasi mengenai media yang digunakan, tim pengabdi juga melakukan
koordinasi terkait dengan tempat yang akan digunakan untuk para peserta berkumpul dalam
mengikuti penyuluhn yang dilakukan. Dari hasil koordinasi diputuskan bahwa lokasi dari
kegiatan penyuluhan adalah rumah warga yang menjadi tempat berkumpulnya anggota
Karang Taruna. Selain lokasi, jadwal dari kegiatan penyuluhan juga ditetapkan pada
tanggal 25 Juli 2020 Pukul 13.00 siang.
Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan, semua peserta yang sudah dikonfirmasi
kehadirannya semua hadir pada saat penyuluhan. Peserta yang hadir pada kegiatan ini
adalah para peserta yang juga telah mengisi pretest yang sudah dilakukan. Beberapa materi
yang disampaikan oleh tim pengabdi kepada peserta adalah sebagai berikut:
1. Peran Kepemudaan dalam Pembangunan Desa
2. Urgensi Karang Taruna
3. Peran Pemuda dalam Pengelolaan sampah plastik agak menjadi kegiatan
berdampak bagi lingkungan berkelanjutan
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4. Pengertian sampah plastik
5. Contoh sampah plastik
6. Dampak plastik bagi lingkungan
7. Dampak plastik bagi kesehatan
8. Pemutaran video singkat tentang bahaya sampah plastik
9. Pengelolaan sampah plastik dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R)
10. Contoh pengelolaan sampah plastik
11. Pemutaran video singkat tentang manfaat ekonomi sampah plastik
12.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan penyuluhan dilakukan melalui Google
Meet. Dari penyuluhan yang dilakukan para peserta tertarik untuk membentuk kelompok
dalam pengelolaan sampah plastik. Ini menjadi fokus dari anggota Karang Taruna
dikarekakan di Desa Baros belum terdapat kelompok yang mengurus hal ini maupun bank
sampah yang aktif menangani sampah plastik. Melalui penyuluhan yang dilakukan para
peserta juga tertarik untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang manfaat ekonomi
serta bentuk pengelolaannya.

Gambar 8. Pemaparan Tim Pengabdi melalui Google Meets
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Gambar 9. Situasi Mitra pada saat Kegiatan Penyuluhan Virtual berlangsung
Sumber: Data yang diolah, 2020

Posttest merupakan kegiatan lanjutan setelah kegitan penyuluhan dilakukan. Pada
tahap ini setelah para peserta mengikuti kegiatan penyuluhan, mereka mengisi google form
yang linknya sudah dibagikan oleh tim pengabdi. Posttest yang dilakukan ini bertujuan
untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum mendapatkan materi
penyuluhan dan setelah mengikuti penyuluhan. Dari hasil posttest diketahui bahwa
pemahaman peserta naik cukup signifikan baik untuk aspek pengetahuan tentang peran
kepemudaan dan pengelolaah sampah plastic.
Berikut adalah persentasi tingkat pemahaman bahaya sampah plastik bagi lingkungan:

Gambar 9. Pengetahuan Mitra tentang Bahaya Sampah Plastik yang dibiarkan Menumpuk
saat Post-Test
Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari diagram di atas terlihat bahwa 86,7% peserta paham tentang bahaya sampah
plastik bagi lingkungan. Persentase mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan
hasil pretest yang sebesar 66,7%. Di samping itu, para peserta memahami bahwa dampak
terhadap lingkungan dapat berupa pencemaran lingkungan, penyebab banjir, penyebab
sarang nyamuk, pemicu bencana alam serta menggangu kesehatan. Dengan tingkat
pemahaman yang meningkat diharapkan para peserta menjadi peduli terhadap sampah
plastik di sekitar mereka.
Di sisi lain terkait dengan manfaat ekonomi dari sampah plastik, para peserta setelah
mendapatkan materi menyuluhan dan melihat video singkat terkait sampah plastik
memandang bahwa manfaat ekonomi sampah plastik sangat beragam. Para peserta melihat
bahwa beberapa manfaat ekonomi tersebut meliputi:1) sampah plastik yang bisa digunakan
berkali-kali hingga selesai penggunaan dapat di daur ulang menjadi kantong plastik
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kembali; 2) sampah yang dikelola dengan baik bisa dibuat menjadi buah tangan yang
memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan; 3) mendapatkan keuntungan; 4) manfaat
bagi diri sendiri terutama masyarakat lain; dan 5) bisa menghasilkan pendapatan.
Hal yang paling menarik dari hasil posttest yang dilakukan, para peserta mulai terlihat
perannya dengan berbagai inisiatif rencana untuk menjadikan sampah pastik sebagai
komoditas yang menghasilkan manfaat bagi Karang Taruna di Desa Baros. Beberapa
rencana kegiatan yang akan dilakukan meliputi: 1) akan menjadikan sampah plastik sebagai
kerajinan tangan; 2) melakukan penertiban sampah; 3) mensukseskan kegiatan yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat; 4) menjalankan kegiatan pelatihan yang sudah di dapat; 5)
membedakan sampah organik dan nonorganic; 6) mengurangi sampah plastik; dan 7)
membentuk bank sampah.
Sebagian besar responden menyatakan mereka juga berencana membentuk kelompok
yang melibatkan karang taruna dalam pengelolaan sampah plastic dengan bentuk
keterlibatan antara lain mengajak warga untuk bergotong royong membentuk dan
mengelola bank sampah, memberikan edukasi sederhana kepada penduduk desa tentang
bahaya sampah plastic jika tidak dikelola dengan baik, membentuk Gerakan lingkungan
bebas sampah plastik.
Dua poin di atas menunjukkan bahwa revitalisasi peran kepemudaan melalui Karang
Taruna Desa Baros Kabupaten Serang sudah mulai nampak walaupun masih dalam
kategori sedang karena dalam pelaksanaan pengelolaan sampah hanya sebagian yang sudah
mengetahui peran ke depan seperti apa serta sudah dapat menyuarakan aspirasi walaupun
dalam ide-ide yang masih sederhana karena tetap ada kekhawatiran tentang pendanaan
kegiatan yang saat ini masih belum mandiri dan masih bergantung pada Desa ataupun
donator.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Desa Baros Kabupaten Serang memiliki letak yang strategis secara geografis, namun
masih dijumpai berbagai persoalan lingkungan dan masyarakat yang saling berkaitan erat,
yaitu tentang sampah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan
oleh sampah khususnya sampah plastik yang menjadi ancaman terhadap potensi sumber
daya alam, diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang bebasis masyarakat
dengan mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam
pengendalian terhadap kebersihan lingkungan. Di sinilah peran kepemudaan dalam
pengelolaan sampah plastik sangat dibutuhkan, Berpijak dari hal tersebut, Tim pengabdi
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada Karang
Taruna Desa Baros untuk menguatkan peran kepemudaan setempat melalui berbagai
inisiatif dan partisipatif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi lingkungan
melalui pengelolaan sampah plastik.
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap
anggota Karang Taruna untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah plastik yang
memiliki manfaat ekonomi sekaligus sebagai pilot project untuk meningkatkan peran
kepemudaan dalam pembangunan desa. Meskipun kegatan penyuluhan ini tidak diikuti
oleh semua anggota Karang Taruna karena keterbatasan infrastruktur pendukung dalam
pelaksanaan konferensi video, namun diharapkan mereka yang mengikuti kegiatan ini akan
menjadi penggerak upaya pengelolaan sampah di lingkungan Desa Baros.
Ke depan, tim pengabdi berharap untuk bisa melakukan kunjungan langsung ke Desa
Baros untuk melakukan pendampingan secara langsung karena ada beberapa hal yang
masih kurang dimengerti oleh para anggota Karang Taruna akibat keterbatasan media
berkomunikasi.
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ABSTRAK
The Uncanny is a theory that talks about a feeling that is contained in the human soul. This Uncanny theory
was expressed by Jentsch and Sigmund Freud in the early 1900s, who discussed a condition of feeling that
humans have in emotions, namely to appreciate what they see. This theory also discusses the conditions in
which the visual object displays objects in the real world but looks dead or not in accordance with the
orientation. Through Uncanny theory, how to understand the concepts contained in this theory by conducting
a study of animation works in Indonesia. This research method is carried out qualitatively descriptive, by
conducting a study of examples of animated video cases from Indonesian Gojek advertisements entitled
“Pevita Ditembak, JoTa Bertindak”, and animated web series from Rans entertainment “Si Aa”. Then
observations will be made to get the uncanny variables in the work. Furthermore, a study of Uncanny
variables will be carried out, resulting in a descriptive understanding of the Uncanny theory concept. The
purpose of this study is to provide an understanding of the concept of uncanny theory in animation, so that it
becomes a new point of view in the development of animation works in Indonesia.
Keywords: animation, concept, indonesian, uncanny
ABSTRAK
The Uncanny merupakan satu teori yang membicarakan suatu perasaan yang terdapat di dalam jiwa manusia.
Teori Uncanny ini diungkapkan oleh Jentsch dan Sigmund Freud di awal tahun 1900, yang membahas suatu
kondisi perasaan yang dimiliki oleh manusia di dalam emosi yaitu untuk mengapresiasi apa yang mereka
lihat. Teori ini juga membahas mengenai kondisi dimana objek visual tersebut, menampilkan objek dalam
dunia nyata tetapi terlihat mati atau tidak sesuai dengan orientasi. Melalui teori Uncanny, bagaimana
memahami konsep yang terdapat di dalam teori ini dengan cara melakukan kajian dari karya animasi yang
terdapat di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara melakukan
kajian dari contoh kasus video animasi dari iklan Gojek Indonesia yang berjudul “Pevita Ditembak, JoTa
Bertindak”, dan webseries animasi dari Rans entertainment “Si Aa”. Kemudian akan dilakukan observasi
untuk mendapatkan variabel uncanny dalam karya tersebut. Selanjutnya akan dilakukan kajian dari variabel
Uncanny, sehingga menghasilkan pemahaman deskriptif dari konsep teori Uncanny. Tujuan penelitian ini
adalah memberikan pemahaman terhadap konsep dari teori uncanny di dalam animasi, sehingga menjadi
sudut pandang yang baru di dalam pembangunan karya animasi di Indonesia.
Kata Kunci: animasi, konsep, indonesia, uncanny

1.

PENDAHULUAN
Permulaan gagasan dan pemikiran Uncanny ini sendiri sudah pernah ada di tahun 1906,
dikemukakan secara essay oleh Jentsch dalam Bahasa Jerman berjudul “Zur Psychologie
des Unheimlichen”, kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Inggris On the Psychology
of the Uncanny (Jentsch, 1906). Dalam kajian Jentsch mendefinisikan Unheimlich
“Uncanny” yaitu kata yang muncul untuk mengekspresikan seseorang yang merasakan
keanehan di luar rumah atau kondisi yang nyaman, kemudian pergi ke tempat yang asing.
Akibat kurangnya orientasi terhadap hal tersebut muncul perasaan ketidakbenaran terhadap
hal itu. Sensasi ketidakpastian yang dialami, dan kurangnya orientasi maka dengan mudah
masuk ke dalam area Uncanny, banyak kasus yang diberikan oleh Jentsch untuk memahami
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fenomena psikologi ini di dalam individu. Salah satu kasus yang menarik adalah kondisi
tidak menyenangkan yang muncul ketika kita berkunjung ke tempat yang memiliki koleksi
lilin serupa dengan manusia. Dalam kondisi semi gelap hal ini sulit untuk dapat
membedakan lilin yang seukuran manusia dan sosok dari penyerupaan dengan manusia ini.
Tetapi bagi mereka yang sensitif terhadap kejiwaan, sosok seperti manusia ini akan menjadi
wujud yang tidak nyaman ketika terus berada disana sehingga ada keputusan apakah objek
ini hidup atau tidak (animate or not). Semua kondisi perasaan ini muncul akibat penampilan
luar yang tidak pasti, khususnya yang dapat dikembangkan secara teratur, kuat dan umum
yaitu: keraguan apakah makhluk hidup ini benar-benar hidup atau sebaliknya apakah benda
mati yang tidak bernyawa. Keadaan ragu yang muncul di kesadaran individu ini, akan
memberi kesempatan perasaan lain mengikuti.
Subjek Uncanny adalah area yang diteliti oleh Sigmund Freud, pakar psikoanalisis
yang terdorong untuk meneliti subjek estetik yang tidak hanya dapat dipahami berdasarkan
keindahan, tetapi juga bagaimana pengalaman yang terdapat dalam perasaan emosional di
dalam jiwa. Secara umum seorang psikoanalis bekerja di bidang mental dan tidak ada
hubungannya dengan hal emosional. Tetapi hal ini menjadi daya tarik bagi Freud untuk
mempelajari dan meneliti subjek yang bukan di dalam area standarnya (Freud, 1919).
Subjek ini membahas kondisi individu dalam menanggapi sesuatu yang mengerikan, yang
bersumber dari hal yang ditakutkan. Freud memahami secara awal dengan kosakata,
dimulai dari kosakata Bahasa Jerman “unheimlich” dari Jentch. Kemudian mempelajari
kosa kata dari beberapa Bahasa lain, dalam Bahasa Latin (unheimlicher artinya tempat yang
berbeda), Greek (xenos artinya asing), English (Uncanny artinya tidak nyaman), French
(sachs villatte artinya sangat buruk), Spanish (sospechoso artinya sangat buruk), Arabic &
Hebrew (khariq liltabiea yang memiliki arti sangat kejam).
Di dalam penelitiannya mengenai Uncanny, Freud kembali membahas kasus mengenai
kondisi keragu-raguan terhadap makhluk yang tampaknya hidup tetapi tidak bernyawa.
Kasus dari tokoh lilin, boneka buatan, dan robot. Kondisi ini terjadi akibat dari tidak adanya
pergerakan yang sama seperti pergerakan dari makhluk hidup aslinya (contoh: replika
patung lilin manusia dengan manusia asli). Melalui penelitiannya Freud mengapresiasi
pernyataan Jentsch yaitu “satu cara untuk berhasil dalam menceritakan sebuah kisah,
dengan cara membuat penonton berada dalam titik ketidakpastian terhadap sosok yang
mereka lihat”. Apakah sosok tersebut benar manusia atau buatan, keberhasilan ini
ditunjukkan dari observasinya mengenai kecerdasan Hoffmann yang telah menggunakan
kecerdasan psikologis dalam narasinya yang fantastis. Karya Hoffman “The Sand Man”,
telah memperkenalkan karakter Olympia the doll. Olympia adalah peran dari seorang
perempuan yang di buat menyerupai boneka kayu kemudian memiliki gerakan yang tidak
seperti manusia. Hal ini digambarkan Hoffmann untuk memberikan satire terhadap
pandangan ideal laki-laki terhadap perempuan.
Freud juga mengungkapkan tentang pengalaman dari psikoanalisis Uncanny di dalam
kehidupan manusia, ketakutan manusia terhadap kehilangan anggota atau organ tubuhnya.
Sebagai contoh anak kecil ketakutan akan kehilangan indera penglihatan karena mata yang
tidak berfungsi dengan sewajarnya, begitu pula sampai kita dewasa ada ketakutan
sedemikian terhadap anggota tubuh yang tidak berfungsi secara wajar. Secara sederhana
kesimpulan dalam psikoanalisis nya adalah, kondisi di luar dari keadaan wajar akan
membuat kita memiliki perasaan cemas. Pengertian Uncanny yaitu antara fantasi dan
kenyataan terdapat ke ragu-raguan. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana efek
emosional yang dapat dihasilkan dari subjek yang sebenarnya berada di dalam dunia fiksi.
Di dalam dongeng perasaan takut juga merupakan hasil dari efek Uncanny. Faktor yang
mempengaruhi di dalam perasaan manusia seperti, kesendirian, kesunyian dan kegelapan
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adalah lingkungan yang akan membangkitkan perasaan kegelisahan yang tidak wajar. Hal
ini disebabkan karena latar belakang dari mayoritas manusia tidak pernah begitu bebas.
Dengan melihat pemahaman diatas dapat disimpulkan didalam alam sadar ataupun
alam bawah sadar manusia, memiliki kedambaan untuk membuat objek visual terlihat
hidup dan bergerak. Faktanya Pada 2500an tahun yang lampau, di dalam gua bagian barat
daya Eropa waktu prasejarah. Manusia purba telah membuat gambar di setiap dinding gua
yang menggambarkan perburuan di masa itu, disertai juga penggambaran perasaan yang
terdapat pada persona yang tergambar. Bahkan di dalam pemahaman manusia purba saat
itu, mereka mencoba menggambarkan pergerakan dan kehidupan yang ingin disampaikan.
“Animation can explain whatever the man can conceive” (Disney, 1981) di dalam
pengertian praktis, selama berabad-abad manusia sebagai seniman berusaha menangkap
kehidupan di dalam medium yang berbeda untuk menyampaikan apa yang diimajinasikan.
Kemudian hal ini terus berkembang seiring berkembangnya teknologi dalam menghasilkan
visual gerak, dengan menangkap gambar yang berurutan menjadi satu karya seni baru yang
bergerak atau menjadi ilusi kehidupan yang disebut Animasi (Thomas & Johnston, 1981).
Fenomena dengan berkembangnya teknologi CGI (Computer Generated Imagery)
khususnya dalam gaya visual tiga dimensi, memberi ruang kepada setiap kreator dan juga
animator film animasi untuk dapat membuat film animasi dengan tampilan realistic. Tetapi
akibat tingkat realistic di dalam visual yang ditampilkan kepada penonton, kadangkali ada
sesuatu gerakan yang tidak sesuai di mata akan langsung membuat penonton merasa ini
adalah boneka yang mati (Pollick, 2010). Kondisi ini sering muncul ketika batas antara
fantasi dan kenyataan kabur, ketika kita dihadapkan dengan realitas sesuatu yang kita miliki
dan diubah ke dalam bentuk imajiner (Freud, 2003). Karya animasi yang memiliki karakter
realistic seringkali gagal untuk dapat membangun emosional dengan penonton.
Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman konsep dari teori
Uncanny berdasarkan objek kajian film animasi yang terdapat di Indonesia. Pembatasan
penelitian terdapat pada sampel video animasi dari iklan Gojek Indonesia yang berjudul
“Pevita Ditembak, JoTa Bertindak”, dan webseries animasi dari Rans entertainment “Si
Aa”. Melalui pendekatan metodologi kualitatif, akan di observasi variable apa yang dapat
disebut Uncanny dari karya film animasi tersebut, lalu dikaji sehingga menemukan definisi
dari Uncanny.
2.

METODELOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan cara
mengambil data sekunder film animasi yang sudah dipilih. Kemudian mengkaji
berdasarkan batasan variabel Uncanny dengan menggunakan diagram Uncanny Valley.
Kemudiann dilakukan analisa dan memberikan penjelasan secara deskriptif hingga dapat
dipahami konsep yang terdapat dalam teori Uncanny.
Data
Sekunder

Observasi
(Uncanny Valley)

Deskriptif
Visual & Gerak

Definisi
Uncanny

id

Gambar 1. Skema perancangan Metode Penelitian
Sumber: Penulis, 2020
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Di dalam metodelogi dikemukakan tentang diagram Uncanny valley. Variabel yang
terdapat dalam diagram ini, akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan variabel
observasi sekunder film animasi.
Uncanny Valley dikemukakan oleh seorang Professor ahli robotic yang bernama
Mashahiro Mori pada tahun 1970. Di dalam penelitiannya yang berjudul “Bukimi No Tani”
(Inggrisnya: Uncanny Valley). Mori menggambarkan di dalam penelitian ini, tentang
bagaimana reaksi seseorang terhadap robot yang terlihat dan bertindak sama seperti
manusia. Respon seorang terhadap robot yang mirip dengan manusia akan mengalami
pergeseran daya tarik. Perasaan empati yang awalnya muncul, digantikan oleh perasaan
yang mengerikan, aneh, jijik, menakutkan, bahkan terlihat mati (tidak bernyawa). Hal ini
disebabkan karena gagal untuk mencapai penampilan dan gerak yang sama dengan
makhluk hidup pada dunia nyatanya (contoh: manusia). Perasaan yang demikian di
definisikan oleh Mori sebagai Uncanny Valley, yang digambarkan dalam diagram
(Mori,1970).
Secara sederhana teori ini memiliki pengertian sebagai berikut: semakin realistis objek
visual yang menyerupai manusia, tetapi memiliki simulasi gerak yang tidak sama dengan
manusia. Hasilnya adalah visual yang mengerikan bagi orang yang melihatnya. Sedangkan
jika visual yang dihasilkan tidak realistis, maka tidak akan dituntut gerakan visual yang
sama dengan manusia. Berikut ini diagram Uncanny valley dengan sampel visual.

Gambar 2. Diagram Uncanny Valley
Sumber: Google (images)

Karena itu untuk memahami konsep dari teori Uncanny ini, penulis mengambil sample
karya film animasi berdasarkan perwujudan manusia dalam kehidupan nyata. Pertama
sample iklan dari Gojek Indonesia, memiliki tokoh artis Pevita Pearce dan Joe Taslim.
Kedua sample film web series animasi Si Aa, yang memiliki tokoh Rafatar dan Gempi.
Melalui hasil visual dan gerak dari animasi film maka akan dilakukan perbandingan dengan
tokoh di dalam kehidupan nyata apa saja yang dapat menimbulkan perasaan Uncanny.
Kata konsep dapat diartikan memiliki ide atau pengertian yang diabstrakkan dari
peristiwa konkret (KBBI). Pengertian lain konsep dalam Bahasa Inggris “an abstract or
generic idea generalized from particular instances” (Merriam Webster). Dari pengertian
diatas dapat disimpulkan pengertian dari konsep adalah; pemahaman dalam ide atau
pemikiran yang terjadi akibat adanya peristiwa yang bisa terjadi berdasarkan sebab akibat,
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atau yang lain nya yang berasal dari contoh tertentu. Karena itu berdasarkan contoh dan
pengalaman dalam sampel animasi yang digunakan, dapat memberikan pemikiran yang
jelas terhadap teori Uncanny.
Peristiwa dalam ruang lingkup teori Uncanny, seturut dengan diagram yang telah dibuat
oleh Mashahiro Mori, Uncanny Valley. Memiliki factor ruang lingkup yang dipengaruhi
oleh tampilan visual dan gerak. Karena semakin objek terlihat realistis / nyata seperti yang
terdapat dalam objek aslinya. Maka visual dan gerak akan dituntut memiliki keserupaan di
dalam alam sadar ataupun alam bawah sadar audience.
Tabel 1. Skema Ruang Lingkup Rekomendasi Animasi
Animasi
Realistis
Kartun / Ikonik

Visual
Realistis
Kartun / Ikonik

Gerak
Realistis
Kartun / Ikonik

Ciri-ciri dari Uncanny. Untuk memahami ciri apa yang mempengaruhi objek
mengalami Uncanny atau tidak. Maka diperlukan perbandingan antara objek visual yang
ada pada film animasi, dengan wujud nyata yang terdapat dalam kehidupan. Dalam
penelitian ini data sekunder yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan dari
iklan Gojek Indonesia & Si Aa animasi.

Gambar 3. Pevita Pearce real – Pevita Pearce CGI
Sumber: Google – Gojek Indonesia

Gambar 4. Rafatar real – Rafatar CGI
Sumber: Google – Rans Entertainment
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Gambar diatas menunjukkan penampilan secara visual, yang menunjukkan perbedaan
perasaan ketika kita melihatnya. Ada perbedaan perasaan ketika melihat wujud asli dan
hasil CGI film animasi dari 2 sampel diatas. Mulai dari tampilan proporsi, texturing, bahkan
bentuk mimik yang tidak sama dengan aslinya. Dalam tahap ini pembahasan terdapat pada
model 3D visualnya.

Gambar 5. Pevita Pearce CGI – Reference Kick
Sumber: Gojek Indonesia – Google Images
Dalam memperlihatkan gerakan animasi Pevita dalam iklan tersebut, memang terlihat
secara tekhnik menggunakan motion capture library default. Namun secara posture
beberapa cut film tidaklah tepat dengan proporsi keseimbangan asli dalam dunia nyata
sehingga ketika orang melihat terdapat perasaan yang tidak wajar dan tidak tepat bagi
mereka baik secara sadar ataupun tidak sadar.

Gambar 6. Si Aa CGI – Reference Tari Hula-hula
Sumber: Rans – Howcast Channel Youtube

Dari gambar sampel diatas juga dapat dilihat gerakan yang diterapkan di dalam film
animasi CGI Si Aa, tidak sesuai dengan gerakan yang terdapat di dalam dunia nyata. Baik
secara pose maupun timing gerakannya, sehingga menghasilkan gerakan yang tidak sesuai
dengan kehidupan nyata.
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Kesimpulan dari dua sampel ciri perbandingan antara visual dan gerak diatas adalah:
Tabel 2. Ciri Uncanny dan Rekomendasi melampaui Uncanny
Ciri-Ciri Uncanny

Ciri Uncanny

Melampaui Uncanny

Visual

Jika visual yang digunakan
terdapat di dalam kehidupan
nyata namun tidak terlihat
sama dengan aslinya, maka
akan ada perasaan yang aneh,
tidak wajar, bahkan terkadang
mengerikan jika melihat
terlalu lama.

Perlu ada penyesuaian bentuk,
wujud ke deformasi yang
kartun atau ikonik, ataupun
teksture
yang
mungkin
mengubah visual sehingga
terlihat unik dan berbeda dari
aslinya.

Gerak

Gerakan tidak sesuai dengan
dunia
nyata.
Khususnya
berbicara pose, dan 12 prinsip
dalam animasi.

Gerakan
sesuai
dengan
kehidupan
nyata,
dan
mengikuti 12 prinsip animasi
(Williams, 2012)

Selanjutnya pernyataan yang mengekspresikan sifat dasar karya film animasi yang
mengalami Uncanny, bisa aneh, tidak wajar, atau bahkan mengerikan. Karena di dalam
orientasi alam sadar dan alam bawah sadar kita, ada ketidaksesuaian antara film animasi
CGI dengan objek visual yang di dunia nyata.
4.

KESIMPULAN
Melalui teori Uncanny, bagaimana mendapatkan ketertarikan penonton. Indikator daya
tarik yang dapat mengurangi pengaruh Uncanny dalam visual film animasi, bisa
menggunakan pendekatan gaya visual dalam pembangunan film animasi. Gaya visual
kartun akan mengurangi efek Uncanny dibandingkan dengan gaya visual yang realistik.
(Bouwer & Human, 2017)
Jika tetap memutuskan menggunakan gaya visual realistik didalam pembangunan film
animasi, maka perlu menggunakan teknik yang ekstra serta teknologi yang memadai.
Tujuannya adalah untuk mengejar tampilan visual yang sesuai dengan kenyataan dan
gerakan yang mengikuti dengan hasil yang terdapat dalam kehidupan nyata (dengan
menggunakan motion capture tools). (Kaba, 2013).
Ketika melihat teori ini sungguh sangat baik jika dapat diterapkan didalam
pengembangan animasi yang ada di Indonesia, namun faktanya memang sulit untuk
diterapkan sepenuhnya. Banyak factor atau variabel yang mempengaruhi pembuatan film
animasi lokal. Tetapi dilihat dari euphoria film animasi diatas, masyarakat masih dapat
menerima meskipun tidak sesuai secara teknik dan teori Uncanny. Apakah terkait mengenai
pemahaman estetika visual dan gerak yang belum peka, fans, nasionalisme, atau apapun
yang mungkin menjadi factor baru di dalam pengembangan film animasi di Indonesia.
Mungkin saja bisa menjadi penelitian lanjutan penulis, ataupun peneliti lainnya.
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ABSTRACT
Referred to the community service program State University of Jakarta in 2020-2024 directed at four focus
activities, such as : Education; Public Welfare; Art and Culture; and Environment. The implementation of
this community service program was to assist the community to prepared and planned the community service
program for the society in the form of product derived from local tubers (sweet potato), so that created welfare
for the society and to increased the culinary productivity of home industry through local tubers optimization.
The goal was to increased community ability at plotted and managed potency of local tubers as an attempt to
formed or developed an community that are economically independent and prosperous. The other goal of this
activity was to trigger the productivity of household culinary businesses that are widely cultivated by
housewives in the Benda Baru village, South Tangerang especially in the current covid-19 pandemic
situation, The method that used on this activity was provide the materials, direct practice, and assistance in
making fruit cake that used sweet potato as a variation of the local ingredients.
Keywords: local tubers, fruit cake, household business.
ABSTRAK
Mengacu pada program pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta tahun 2020-2024
diarahkan pada 4 (empat) fokus kegiatan, yaitu: Pendidikan; Kesejahteraan masyarakat; Seni budaya; dan
Lingkungan. Secara garis besar pelaksanaan program PKM ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam
penyusunan Rencana PKM bagi masyarakat dalam bentuk variasi produk yang berasal dari umbi lokal (ubi
jalar) , sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktivitas kuliner industri rumah
tangga, melalui pengoptimalan umbi lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
merencanakan dan mengelola potensi umbi lokal sebagai upaya untuk membentuk/mengembangkan
sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan. Tujuannya lainnya adalah untuk
memicu produktivitas usaha kuliner rumah tangga yang banyak digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga di desa
Benda Baru, Tangerang Selatan terutama dalam kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Metode yang
digunakan dalam kegiatan ini adalah pemberian materi, praktek secara langsung, dan pendampingan
pembuatan fruit cake dengan menggunakan ubi jalar sebagai salah satu variasi bahan lokal yang digunakan.
Kata kunci: umbi lokal, fruit cake, usaha rumah tangga.

1.

PENDAHULUAN
Fokus kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) Universitas Negeri
Jakarta mengacu kepada empat kegiatan yaitu : Pendidikam; Kesejahteraan Masayarakat;
Seni Budaya; dan Lingkungan. Secara garis besar pelaksanaan program ini adalah
pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana PKM bagi masyarakat dalam bentuk
variasi produk yang berasal dari umbi lokal untuk memberdayakan produktivitas usaha
kuliner di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan sebuah kota yang terletak di tatar
Pasundan, Provinsi Banten. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari kota Tangerang
yang berkembang menjadi kota satelit. Sebagai kota penyangga Jakarta, perkembangan
kota Tangerang Selatan terjadi sangatlah pesat. Penduduk yang berdomisili di wilayah ini
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sangat bervariasi, tidak hanya suku Sunda tetapi terdapat juga suku pendatang seperti suku
Betawi.
Hasil bumi yang ditanam setiap tahunnya mengalami penurunan karena adanya alih
fungsi dari lahan pertanian ke lahan permukiman atau fungsi lainnya. Kelurahan-kelurahan
di wilayah Tangerang Selatan memiliki produk utama hasil pertanian yang berupa umbiumbian (singkong, kimpul, dan ubi jalar), jagung, serta aneka buah-buahan seperti papaya,
nanas, bengkoang dan pisang. Pengolahan bahan-bahan hasil pertanian tersebut biasanya
hanya diolah dengan resep sederhana yang diperoleh secara turun-menurun seperti dikolak,
dipanggang, direbus ataupun dikukus dengan menggunakan bumbu dan rempah terbatas
baik dalam bentuk segar ataupun kering.
Dalam kondisi seperti ini terutama dampak dari pandemic covid-19, banyak
masyarakat yang memutuskan untuk membuka usaha kuliner dengan memproduksi
makanan tradisional ataupun modern yang dijual dengan sistem online (daring) maupun
dengan toko fisik. Perlunya pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kompetensi dan
keahlian dalam membuat variasi olahan dari bahan lokal yang tersedia disana menjadi salah
satu alasan dari kegiatan ini. Pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ubi jalar pada aneka
produk olahan seperti fruit cake akan meningkatkan nilai jual dari ubi jalar dan juga
menciptakan inovasi dan variasi produk yang diproduksi pada industri rumah tangga.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan tujuan dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan kepada penggiat usaha
kuliner rumah tangga di desa Benda Baru, Tangerang Selatan melalui sosialisasi dan
pelatihan secara daring.
2.

METODE KEGIATAN
Metode pelakasanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi
dan pelatihan kepada masyarakat terutama ibu-ibu dan pelaku usaha kuliner rumah tangga
di desa Benda Baru, Tangerang Selatan. Kegiatan pertama yang berupa sosialisasi
dilakukan dengan cara memberikan materi dan pemahaman tentang pemanfaatan ubi jalar
sebagai bahan baku produk usaha rumah tangga, dilanjutkan dengan pemberian informasi
mengenai salah satu produk dengan potensi yang menjanjikan sebagai produk usaha rumah
tangga yaitu fruit cake. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan fruit cake dengan
menambahkan ubi jalar sebagai salah satu bahan isian. Pelatihan ini dilakukan secara
daring dengan mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan fruit cake dari persiapan
hingga pengemasan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini.
Ubi Jalar
Umbi merupakan tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai
akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi adalah batang, akar, atau
modifikasinya. Jenis umbi lokal yang sering dimanfaatkan oleh masayarkat Indonesia
adalah ubi jalar, kentang, singkong, bit, dan lain sebagainya. Ubi Jalar merupakan salah
satu tanaman ubi-ubian yang tergolong sebagai tanaman semusim berumur pendek.
Tanaman ubi jalar hanya dapat satu kali bereproduksi dan setelah itu tanaman tersebut akan
mati. Tanaman ubi jalar tumbuh menjalar pada permukaan tanah dengan panjang tanaman
yang dapat mencapai 3 meter (Juanda dan Cahyono, 2000). Ubi jalar merupakan salah satu
jenis bahan makanan yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok karena
mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan juga rasanya yang netral.
Pengembangan produk ubi jalar segar, umumnya hanya dijadikan produk olahan rumah
tangga seperi ubi rebus, ubi goreng, kolak ubi, ubi bakar, getuk dan lain-lain. Jenis olahan
lain dari ubi jalar adalah diolah menjadi kremes, keripik, dan kue yang diolah dengan
teknologi yang memadai. Contoh-contoh pengolahan ubi jalar tersebut membuktikan
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bahwa ubi jalar memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai bahan utama
ataupun bahan tambahan pada aneka produk olahan. Pemanfaatan ubi jalar ini tentunya
dapat meningkatkan nilai jual dari bahan tersebut dan juga dapat dijadikan sebagai salah
satu keunikan dari produk yang dibuat.
Fruit Cake
Fruit Cake atau yang dapat diartikan sebagai Kue Buah merupakan salah satu jenis
cake yang sudah banyak dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Fruit cake
sendiri termasuk kedalam kategori butter cake yang memiliki tekstur yang padat dengan
menggunakan bahan isian yang berupa kacang-kacangan seperti kacang kenari dan buahbuahan kering (ceri, sukade jeruk, kismis, dan lain-lain). Proses pengolahan fruit cake ini
dapat menggunakan dua cara yaitu dipanggang atau direbus. Hasil fruit cake dari masingmasing teknik pengolahan memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila menggunakan
teknik pemanggangan akan menghasilkan kue yang lebih kering, menghasilkan kerak kue,
dan tercipta aroma panggang yang khas. Sedangkan hasil kue yang dikukus memiliki
tekstur yang lebih lembut dan basah, dan aroma dari bahan isian akan lebih keluar
(Baskoro, 2016).
Fruit cake yang digunakan pada pelatihan kali ini adalah dengan teknik dikukus, hal ini
disesuaikan dengan kondisi yang ada pada tempat pelatihan. Alat yang digunakan untuk
membuat fruit cake dengan teknik dikukus ini lebih mudah dijumpai dan mayoritas
masyarakat dan penggiat usaha kuliner rumah tangga di desa Benda Baru sudah memiliki
alat-alat yang dibutuhkan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam pengabdian kepada masyarakat ini
tergolong berjalan dengan baik dan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru
kepada peserta kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform zoom
ini ternyata memberikan hasil yang baik. Kegiatan ini dimulai dengan pemberian edukasi
dan sosialisasi berupa pemaparan materi tentang umbi lokal dan pengolahan fruit cake dan
dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan fruit cake yang menggunakan ubi jalar sebagai
salah satu bahan isian. Kegiatan sosialisasi mendapatkan hasil yang positif, hal ini terlihat
dari antusiasme peserta yang aktif dalam bertanya dan juga memperhatikan materi yang
diberikan.
Kegiatan pelatihan pembuatan fuit cake menggunakan bahan umbi lokal dimulai
dengan penjelasan bahan dan alat, proses persiapan, proses pengolahan hingga penyajian
dan pengemasan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah alat-alat
sederhana yang umumnya ada di dapur rumah tangga seperti mixer, mangkuk besar
(baskom), spatula, pisau, dan lain-lain. Penggunaan bahan isian juga dapat disesuaikan
dengan ketersediaan bahan yang ada.
Pada saat proses penyajian dan pengemasan, diberikan contoh penggunaan kemasan
dan label yang sesuai dengan standar usaha kecil dan menengah. Kemasan menggunakan
kardus yang ukurannya disesuaikan dengan loyang dari fruit cake. Konten dari label juga
dijelaskan pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan, sehingga peserta dapat memahami dan
menerapkan cara pembuatan label yang baik. Beberapa konten yang harus masuk kedalam
label diantaranya nama produk, merek penjualan, komposisi, saran penyimpanan dan
penyajian, dan tanggal produksi.
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Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Umbi Lokal Secara Daring
Peserta diberikan angket mengenai kepuasan peserta terhadap kegiatan pelatihan dan
pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari angket kepuasan peserta tersebut dapat dilihat
dari data berikut :
Tabel 1. Hasil Angket Kepuasan Peserta Kegiatan Pelatihan
No Bulir Soal

Total Skor

Rata-Rata

Penilaian

1

218

4.4

B

2

220

4.4

B

3

241

4.8

SB

4

214

4.3

B

5

221

4.4

B

6

219

4.4

B

7

206

4.1

B

8

224

4.5

SB

9

231

4.6

SB

10

217

4.3

B

Keterangan :
B
SB

= Baik
= Sangat Baik

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 35% peserta memberika respon sangat
baik, sedangkan 65% memberikan penilaian baik terhadap pelaksanaan kegiatan
pengabdian pada masayarakat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dikategorikan berjalan dengan baik dan dapat
dikatakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berhasil memberikan pengetahuan dan
keterampilan bagi para peserta. Kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan minat
kewirausahaan yang ada pada warga desa setempat (Etikawati, dkk. 2019).
Pemanfaatan ubi jalar sebagai salah satu variasi bahan isian untuk produk fruit cake
dapat meningkatkan nilai dari ubi jalar dan juga sebagai salah satu upaya diversifikasi
pengolahan ubi jalar sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan juga ekonomi
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masyarakat (Ekawati, dkk. 2019). Dengan mengguakan teknologi yang lebih maju, ubi jalar
dapat dijadikan bahan baku untuk berbagai variasi produk seperti Tepung Bumbu Ubi Jalar
(Rahman dan Maulana, 2017), Roti Ubi, Kue Kering dan lain sebagainya.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai evaluasi pada
kegiatan ini, diantaranya adalah peserta kegiatan masih jarang memanfaatkan umbi lokal
sebagai bahan variasi dalam aneka hidangan jenis cake, pastry, atau roti. Hal ini
dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan teknologi pengolahan. Antusias peserta
pelatihan kegiatan tergolong besar, karena para peserta tertarik dengan materi yang
disampaikan dan juga banyaknya peserta yang aktif ketika sesi tanya jawab.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pelatihan pemanfaatan umbi lokal diterapkan pada pembuatan fruit cake yang
menggunakan ubi jalar sebagai variasi dari bahan isian. Kegiatan ini berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
ditanggapi dengan antusiasme peserta yang tinggi dalam mengikuti rangkaian kegiatan
pelatihan ini.
Untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat (P2M) di desa
Benda Baru, kecamatan Pamulang, kota Tangerang Selatan, kami berharap masyarakat
tersebut dapat menjadi bagian dari kelompok binaan program studi Tata Boga agar hasil
yang didapatkan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan dan
ekonomi masyarakat sekitar.
Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami ucapkan kepada LPPM UNJ, Fakultas Teknik UNJ melalui
pendanaan BLU FT Tahun 2020 sehingga kegiatan P2M dapat dilaksanakan dengan baik
dan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra.
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan responsi dari hasil penelitian hibah internal yang
telah dilakukan semester genap 2018/2019 tentang video 360 derajat untuk mata kuliah audio visual,
perkembangan teknologi video 360 derajat semakin pesat diantisipasi. Video 360 derajat dikenal dengan
istilah immersive videos atau spherical videos, rekaman video yang merekam semua sudut pandang disaat
bersamaan. Ada permintaan dari PT. Kusuma Megahperdana kepada tim PKM UNTAR untuk memberi
pelatihan video. PT. Kusuma Megahperdana mempunyai konsep video I'm possible yang didalamnya
terdapat scene para jajaran karyawannya meneriakkan slogan perusahaan. Setelah berdiskusi dengan tim
maka direncanakan scene tersebut dalam bentuk video 360 derajat, tetapi mereka belum memiliki
pengalaman dalam membuat video 360 derajat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk membuat video
360 derajat, seperti: mempersiapkan peralatan komputer yang memiliki spesifikasi memori, kapasitas
hardisk, dan kartu grafis yang memadai, mengoperasikan kamera 360 derajat, teknik pengambilan video 360
derajat, cara mengimport file ke smartphone/komputer, cara stiching file video, cara mengedit video.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada tim kreatif PT. Kusuma
Megahperdana untuk melatih pembuatan video 360 derajat. Karena itu melalui pelatihan ini diharapkan
permasalahan mitra untuk membuat scene dengan video 360 derajat dapat terlaksana. Hasil pelatihan yang
diimplementasikan ke dalam video profile mengalami kendala pada saat ingin digabungkan dengan klip
video normal (1920x1080 pixels). solusinya klip video 360 dirender dalam bentuk spherical.
Kata Kunci: video 360, video profile, immersive video
ABSTRACT
This community service activity is a response to the results of internal grant research that has been carried
out in the 2018/2019 even semester regarding 360 degree video for audio-visual courses, the development of
360 degree video technology is increasingly being anticipated. 360 degree video are known as immersive
videos or spherical videos, video recordings that record all points of view at the same time. There is a request
from PT. Kusuma Megahperdana to the PKM UNTAR team to provide video training. PT. Kusuma
Megahperdana has a video concept I'm possible in which there is a scene of employees shouting company
slogans. After discussing with the team, the scene was planned in the form of a 360 degree video, but they
had no experience in making 360 degree video. There are several things you need to know to make 360
degree video, such as: preparing computer equipment that has adequate memory specifications, hard disk
capacity and graphics card, operating a 360 degree camera, 360 degree video capture techniques, how to
import files to a smartphone / computer, how to stitching video files, how to edit videos. This service activity
aims to provide support to the creative team of PT. Kusuma Megahperdana to train 360 degree video making.
Therefore, through this training, it is hoped that the problems of partners in making scenes with 360 degree
video can be realized. The training results that are implemented into the video profile have problems when
they want to be combined with normal video clips (1920x1080 pixels). the solution is 360 video clip rendered
in spherical form.
Keywords: video 360, video profile, immersive video.

1.

PENDAHULUAN
Video 360 derajat bukan barang baru, teknologi ini populer saat You Tube tahun 2015
mempublikasikan bahwa mereka mendukung format video 360 derajat di situsnya yang
dapat dinikmati lewat telepon pintar dengan aksesoris pendukung berupa Google
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Cardboard dan beberapa menggunakan Head Mounted Virtual Reality (Wen-Chih Lo,
2017). Format video ini semakin sederhana dan murah sehingga menarik bagi pengguna
personal, apalagi format ini mendukung untuk diunggah pada media sosial. Dengan
dukungan pengembangan kamera dari berbagai produsen kamera di dunia, teknologi
meramaikan industri foto video di dunia (Carter, 2018).
Tim DKV UNTAR sudah melakukan riset tentang video 360 derajat di tahun 2019
tentang video 360 derajat untuk mata kuliah audio visual, perkembangan teknologi video
360 derajat semakin pesat diantisipasi. Video 360 derajat dikenal dengan istilah immersive
videos atau spherical videos, rekaman video yang merekam semua sudut pandang disaat
bersamaan. Video ini menggunakan kamera omnidirectional atau sudut berputar berbentuk
bulat (Chrissandy, 2019). Tim juga mempelajari penggunaan video 360 derajat dengan
menggunakan kamera Samsung Gear 360. Hal ini juga menjadi rekomendasi untuk
memperbaharui dan menambahkan teknologi ini ke dalam kurikulum DKV UNTAR.
Dengan menguasai teknologi video 360 derajat tim DKV UNTAR menambah wawasan
untuk dipergunakan di bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
PT. Kusuma Megah Perdana sebuah perusahaan yang bergerak di bidang promosi yang
beralamat di jl. Raya Duri Kosambi adalah sebuah perusahaan promosi, berdiri sejak tahun
1991. Perusahaan ini menyediakan, memasok, dan memproduksi barang-barang promosi
seperti pakaian, tas, stationaries, dan premium gifts. Visi perusahaan ini adalah menjadi
pemasok pomosi satu atap yang inovatif terbaik, mempertahankan retensi pelanggan, dan
juga memenuhi kebutuhan pasar dunia. Misinya adalah untuk menyediakan barang-barang
promosi kepada pelanggan dan mencapai hubungan jangka panjang melalui harga yang
kompetitif dan layanan yang luar biasa. Kami juga sangat menekankan untuk peduli
lingkungan dengan meningkatkan sistem kerja tanpa kertas untuk mengurangi limbah
(Kusuma Megahperdana, n.d.). Peluang kerjasama ini terjadi saat pertemuan singkat
bersama business development PT.Kusuma Megahperdana yang bercerita rencana mereka
membuat video profile. Kami berbagi pengetahuan tentang video profile dan video 360
derajat. Mereka tertarik dengan teknologi vidoe 360 derajat. Perusahaan tersebut menjadi
mitra pengabdian kepada masyarakat UNTAR dengan meminta bantuan pelatihan tentang
video 360 derajat bagi tim kreatif mereka yang sedang merencanakan pembuatan video
profile perusahaan mereka sendiri.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metode pelaksanaan PKM melalui beberapa tahapan seperti: persiapan dan pelatihan.
yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa solusi untuk bisa memecahkan permasalahan
mitra. PKM ini melalui beberapa tahap persiapan yaitu: tahap persiapan dan pelaksanaan.
Tahap persiapan mencari informasi sumber literatur tentang apa itu kamera 360°? apa
perlengkapan yang dibutuhkan? bagaimana cara penggunaannya?
apa software
editingnya? bagaimana cara install? bagaimana cara mengimport file, bagaimana cara
rendering? bagaimana cara mengeksport file? Membuat persiapan tim, jadwal pelatihan.
Mempersiapkan presentasi untuk pelatihan berupa slide presentasi, kamera foto video 360
derajat (merek Samsung Gear 360) dan perlengkapannya. Tahap pelaksanaan memberikan
wawasan tentang video 360, pengenalan kamera video 360 dan pengoperasiannya,
mempelajari cara rendering video 360. Peserta juga diberikan pengalaman mempraktekkan
mengoperasikan kamera video 360, melakukan perekaman video 360°, merender video
pada software yang tersedia. Alat yang digunakan adalah kamera samsung Gear 360.
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Perbedaan VR dengan Video 360
Ada perbedaan antara video 360 derajat dengan virtual reality (VR), video 360 derajat
merupakan video hasil dari kamera omnidirectional dan memiliki suasana lingkungan yang
mengelilingi si penonton dengan waktunya bersifat linear, sedangkan VR merupakan hasil
ciptaan komputer yang memperlihatkan lingkungan 3D, waktunya non linear atau
tergantung eksplorasi si pengguna, dan memiliki elemen interaktif (Chiudioni, 2018). Ada
dua hal yang diperlukan untuk membuat video 360 derajat: pertama penguasaan teknis
pengoperasian kamera 360 dan kedua penggunaan aplikasi pengolah dan editing video 360.
Tampilan dari kamera omnidirectional menghadirkan dua gambar dengan sudut 180
derajat (stereoscopic 3D) yang digabungkan dengan software sehingga menghasilkan
gambar equirectangular (Jerad, 2016). Gambar yang sudah digabung dapat tampil di
aplikasi Gear 360 dengan efek tampilan 360 view. Video 360 dapat dilihat melalui VR
Headset seperti Google Cardboard, gambar stereoscopic 3D akan membuat penonton
seakan-akan berada di tempat tersebut (Brown, L. 2018). Ada satu alat untuk menonton
yaitu Head Mounted Displays (HMDs) yang menawarkan pengalaman immersive tetapi
memiliki kelemahan dari segi harga yang lebih mahal dan memiliki efek motion sickness
bagi pengguna (Van den Broeck, et.al, 2017).
Cara kerja kamera video 360 derajat dengan menangkap gambar dari dual lensa dengan
sudut 180 derajat. Kedua gambar tersebut digabungkan dengan software menjadi gambar
dengan sudut 360 derajat (Meyer, 2019). Video 360 derajat dikenal dengan istilah
immersive videos atau spherical videos, rekaman video yang merekam semua sudut
pandang disaat bersamaan. Cara kerja kamera 360; kamera dikoneksi ke smartphone yang
sudah terinstall app (Gear 360) untuk preview settings dan gambar yang akan direkam.
Tekan tombol shutter di layar untuk merekam gambar. Tahap berikutnya gambar perlu distiching di app smartphone atau software (Gear 360) komputer desktop. Setelah selesai
stiching, video 360 bisa kita lihat langsung di software video player VLC atau
menggunakan google cardboard untuk merasakan lingkungan immersive.
Materi Pelatihan
Pelatihan diawali dengan diskusi berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan.
Dari tim PKM UNTAR mengusulkan peralatan yang akan dibutuhkan di pelatihan ini.
Prosedur menggunakan peralatan kamera video 360 derajat dengan kategori consumer,
smartphone, tripod, dan kebutuhan perangkat keras sesuai rekomendasi dari Samsung
berupa komputer dengan spek sistem operasi Microsoft Windows 10,8.1/8, 7, Vista (SP2)
dengan 64 bit OS for 4K video editing. Resolusi layar 1024 x 768, 16-bit color. Prosesor
CPU
optimized
for
CPUs
with
MMX/SSE/SSE2/3DNow!/3DNow!
Extension/HyperThreading/AVX2 technology, SD video: Intel Pentium, or AMD A4 or
faster, Full-HD video: Intel Corei5/7 or AMD A8 or faster, 4K video: Intel Corei7 or AMD
FX or faster. Kartu grafis ATI/AMD: Radeon HD 2000 or above, NVDIA: GeForce 8000
series or above, Intel GMA X3100 or above, 512 MB VGA VRAM or higher (1GB or
higher VRAM and OpenCL capable are recommended / ATI/AMD: Radeon HD R5 series
or above, NVIDIA: GeForce GTS/GT series or above, Intel HD Graphics 5500 or above,
2 GB DDR RAM or above. Memory 3 GB or above for 32 bir OS, 6 GB or above for 64
bit OS. Ruang penyimpanan (Hard disk space) 2 GB for installation. Koneksi internet untuk
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aktivasi dan layanan online. Dukungan lainnya Windows Media Player 9 or above, DirectX
11.0 or above, OpenGL 2.1 or above.
Ada dua materi utama yang dipresentasikan: materi pertama membahas wawasan
tentang pengertian video 360 derajat, penggunaan kamera video 360 derajat, dan proses
renderingnya. Pengertian video 360 derajat dan perbedaannya dengan virtual reality perlu
dipahami oleh peserta agar tidak salah mengidentifikasi bentuk produk video 360 derajat.
Video 360 derajat sudah dapat dijalankan di YouTube dan Facebook, kedua platform ini
mendukung unduh dan menjalankan video 360.
Materi kedua membahas dan mempraktekkan penggunaan kamera video 360 derajat
menggunakan Samsung Gear 360, mulai dari mengaktifkannya, memasukkan kartu
memori, pemilihan mode, dan cara pengambilan gambar. Materi terakhir berkaitan dengan
rendering file video 360 dan proses editing di komputer. Untuk menggunakan kamera
tersebut dibutuhkan aplikasi Samsung Gear 360 dari Google Playstore yang diinstal pada
smartphone. Proses perekaman gambar melalui aplikasi Gear 360 setelah kamera
terhubung dengan smartphone, ada lima mode pilihan, yaitu photo, video, time lapse, video
looping, dan HDR. Untuk merekam video terdapat pilihan ukuran 1440 x 720 sampai 4096
x 2048 (Andi, 2017). Peserta dapat pengalaman bagaimana merekam video, rendering dan
preview di smartphone.
Proses paska produksi akan menggunakan software Gear 360 ActionDirector (SMC200) yang merupakan aplikasi dari Samsung untuk penciptaan video 360° Virtual Reality
atau foto 360°. Software ini tersedia untuk komputer berbasis PC dan Mac, alamat situs
untuk
mengunduhnya
di
https://www.samsung.com/id/support/model/SMC200NZWAXSE/. Program ini membutuhkan serial number dari kamera Samsung Gear
360 yang dapat dilihat di Settings > About Device > Serial number. Proses pertama adalah
dengan mengunduhnya, kemudian mengikuti instruksi sebagai berikut: menemukan
aplikasi yang telah terunduh dan install file tersebut dengan mengklik Gear 360 Action
Director installation dan klik Extract All. Pilih lokasi destinasi ekstraksi file dan klik
Extract. Setelah ekstraksi selesai, klik dua kali Gear 360 ActionDirector_1622a. Pilih lokasi
untuk menempatkan aplikasi tersebut dan klik Next. Saat muncul the License Agreement
maka klik Accept.Tunggu sampai instalasi selesai (Samsung, n.d).
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Acara pelatihan dilakukan di ruangan kerja tim kreatif dari PT. Kusuma Megah
Perdana. Perangkat pelatihan berupa modul belajar video 360 derajat, kamera Samsung
Gear 360, smartphone yang sudah terinstall Gear 360. Tim kreatif PT. Kusuma
MegahPerdana mendapatkan wawasan tentang video 360 derajat dan dapat membuat scene
video 360 derajat di video profil mereka.
Ada kendala pada perangkat komputer yang tidak dilengkapi dengan kebutuhan
minimal kartu grafis sehingga diputuskan klip video 360 derajat dijadikan video format
1080 dengan fitur round view (ada 360 view, round view, stretched view, dual view,
panorama). Editing menggunakan software Vegas Movie Studio Platinum, sebuah program
editing nonlinear video untuk pengguna PC yang sudah dilengkapi dengan video 4K. Tetapi
belum mendukung format video 360 derajat. Jadi hasil keseluruhan video profile mereka
dalam bentuk video standard dengan ukuran 1920 x 1080 px.
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Gambar 1. Klip video dengan bentuk spherical menjadi adegan terakhir dari video profile.
Sumber: Penulis, 2020

Gambar 2. Foto bersama tim kreatif PT. Kusuma Megahperdana, Mas Ferry dan Mas Rudy
(dari kiri ke kanan).
Sumber: Penulis, 2020
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Gambar 3. Klip video 360 dengan round view.
Sumber: Penulis, 2020
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Gambar 4. Metode pelatihan video 360.
Sumber: Penulis, 2020

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pelatihan video 360 derajat berhasil dalam memberikan pengetahuan kepada tim kreatif
PT. Kusuma MegahPerdana tentang pengertian, jenis video 360 derajat, pengalaman
menggunakan kamera 360 derajat, dan rendering file video 360 derajat. Peserta antusias
mengikuti pelatihan ini karena dapat merasakan teknologi baru. Pengalaman membuat video
360 derajat mampu memberikan ide visual yang kreatif.
Kendala pada pelatihan ini adalah pertama pada implementasi video profile yang
menggunakan klip video dan ingin menggabungkan dengan video 360 derajat, hal ini tidak
memungkinkan dikarenakan perbedaan format, kedua spesifikasi komputer yang tidak
memadai untuk editing video 360 derajat, dan software editing yang cocok dengan format
video 360 derajat. Untuk tampilan video 360 derajat hanya dapat menampilkan keseluruhan
sudut pandang sebaliknya video normal hanya menampilkan satu sudut pandang. Pihak tim
kreatif PT. Kusuma MegahPerdana sudah memiliki konsep video profile yang menggunakan
video normal sehingga video 360 derajat perlu dirender mengikuti ukuran video normal
dengan tampilan round view.
Hal di atas menjadi catatan tim pelatihan video 360 derajat untuk melakukan diskusi dan
pengecekan kebutuhan dan kemampuan mitra dalam mengimplementasi teknologi ini. Materi
yang diberikan dan pengalaman penggunana kamera 360 derajat sudah baik, dapat diterima,
dan berguna untuk mitra. Saran untuk perbaikan pelatihan ini agar mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan komputer editing bagi mitra terlebih dahulu.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Ucapan terima kasih diberikan kepada Grace Santi selaku Business Development PT.
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ID A-SOSIAL HUMANIORA-08

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN
PEMBUATAN SABUN MANDI DENGAN CAMPURAN MINYAK
ATSIRI DALAM MEMANFAATKAN POTENSI LINGKUNGAN
Dwi Atmanto, Siti Nursetiawati
Program Studi Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta
dwi_atmanto@yahoo.com
ABSTRAK

Produk pertanian masih terdapat di Bekasi Barat adalah buah dan sayur seperti sereh wangi, sedangkan desa
menghasilkan perkebunan rakyat yang cukup teredia seperti ohon kayu manis. Selama ini kedua komoditas
tersebut hanya dimanfaatkan sebagai hasil bumi yang dijual dalam kondisi segar oleh masyarakat setempat.
Oleh karenanya perlu pengembangan home industry lebih lanjut agar menjadi percontohan bagi desa lainnya.
Di samping itu masih terdapat masyarakat khususnya ibu rumah tangga (PKK) mempunyai waktu luang.
Waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan dirinya dan keuarga. Upaya pemberdayaan
masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan agar mampu secara mandiri memanfaatkan potensi daerahnya
salah satunya dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai wirausaha dan teknologi tepat guna proses
pembuatan sabun handmade (sabun mandi) yang dapat dijadikan sebagai usaha rumah tangga (home industry)
desa untuk Kabupaten Bekasi Barat secara luas. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah (1)
Menerapkan teknologi tepat guna untuk proses pengolahan komoditas lokal pertanian dan perkebunan
menjadi produk sabun mandi; (2) Meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terutama kelompok ibu-ibu PKK untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan pertanian
sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga; Pelatihan PKM berhasil (1) Kegiatan PKM ini
dapat meningkatkan motivasi usaha, kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui
penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah komoditas lokal menjadi produk sabun handmade; (2) sekitar
50 Peserta pelatihan terutama kelompok ibu-ibu PKK
telah mengikuti serangkaian kegiatan pembuatan
sabun mandi dan mempunyai kompetensi membuat sabun dari ekstrak tumbuhan lokal seperti minyak kayu
manis dan minyak sereh wangi.
Kata kunci: Teknologi tepat guna, proses pembuatan sabun mandi, komoditas lokal, sabun, dan minyak
atsiri.
ABSTRACT
Agricultural products still available in West Bekasi are fruits and vegetables such as lemongrass, while the
village produces community plantations that are quite available such as cinnamon ohon. So far, the two
commodities have only been used as agricultural products which are sold fresh by the local community.
Therefore it is necessary to further develop the home industry in order to become a model for other villages.
In addition, there are people, especially housewives (PKK) who have free time. This time must be used for
empowering himself and his family. Community empowerment efforts through counseling and training to be
able to independently utilize the potential of the region, one of which is with knowledge and skills about
entrepreneurship and appropriate technology for the process of making handmade soap (bath soap) which
can be used as a village home industry for West Bekasi Regency extensively. The objectives of this
community service program are (1) Applying appropriate technology for the processing of local agricultural
and plantation commodities into soap products; (2) Increase the skills, knowledge and awareness of the
community, especially the PKK women's group to increase the added value of plantation and agricultural
products so as to increase family income; PKM training is successful (1) This PKM activity can increase
business motivation, awareness, knowledge and skills of the community through the application of
appropriate technology to process local commodities into handmade soap products; (2) About 50 training
participants, especially the PKK women's group, have participated in a series of soap making activities and
have the competence to make soap from local plant extracts such as cinnamon oil and fragrant lemongrass
oil.
Keywords: Appropriate technology, soap making process, local commodities, soap, and essential oils.
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1. PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Kota Bekasi seperti halnya kota Tangerang yaitu kota penyangga ibu kota Jakarta
terkenal dengan kesemrawutan lalu lintas dan kemacetan yang terjadi setiap hari. Juga
padatnya lahan perumahan dan pertokoan. Bantargebang yang bermasalah sebagai
TPA sampah warga DKI Jakarta, padahal Bantargebang bisa dibilang menjadi urat nadi
perekonomian kota. Kota Bekasi menjadi kota yang supersibuk karena selain harus
melayani warga dari daerah sendiri juga dari wilayah- wilayah yang mengelilinginya
seperti DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Usianya sebagai kota otonom memang belum lama, baru lima tahun pada 10 Maret
2002. sebelumnya Kota Bekasi berstatus sebagai Kecamatan Bekasi yang kemudian
menjadi kota administratif (Kotif) tahun 1982 di bawah Kabupaten Bekasi.
Perkembangan Kota
Bekasi
sudah
terlihat
sewaktu
masih
berstatus
sebagai kecamatan dan kota administratif. Jumlah penduduk Bekasi kian membengkak
karena migrasi penduduk dari luar. Misalnya pada tahun 2000 laju pertumbuhan
penduduk Kota Bekasi yang 5,18 persen, sebanyak 3,68 persennya adalah laju
pertumbuhan migrasi. Sayangnya penyebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah.
Lahan permukiman di wilayah seluas 21.049 hektar ini terkonsentrasi di beberapa
kecamatan bekas kotif seperti Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi
Timur. Di kecamatan-kecamatan tersebut hampir tidak ada lahan kosong. Total tanah
Bekasi yang sudah terbangun seluas 10.773 hektar dengan 90 % berupa permukiman.
Sisanya untuk industri dan perdagangan dan jasa masing-masing 4 dan 3 %. Lahan untuk
pendidikan dan pemerintahan dan bangunan umum masing-masing 2 dan 1 %.
Kecamatan Bekasi Barat dilupakan sebagai pusat industri di wilayah ini. Selama ini
Kota Bekasi memang lebih menonjol dengan sektor properti khususnya perumahan. Sejak
tahun 2001 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 10 kecamatan yang
terdiri dari 52 kelurahan.
Secara geografis wilayah Kota Bekasi berada antara 106º55’
BT dan 6º7’-6º15’ LS dengan luas wilayah 210,49 Km² dengan batas-batas sebagai berikut
:
Batas Utara
Batas Selatan
Batas Timur
Batas Barat

: Kabupaten Bekasi
: Kabupaten Bogor dan Kota Depok
: Kabupaten Bekasi
: Provinsi DKI Jakarta

Kota Bekasi terletak pada ketinggian 19 m di atas permukaan laut. Sejak awal tahun
2000-an pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan
periode tahun 1990-an. Pada awal tahun 1990-an laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi
masih sekitar 6,29% sedangkan pada awal tahun 2000 menjadi 5,19% dan pada tahun 2003
sebesar 4,79%, namun demikian persebaran penduduk
di
Kota
Bekasi
masih
belum merata.
Menjamurnya permukiman di Kota Bekasi tidak diimbangi dengan penyediaan
infrastruktur jalan yang memadai. Hampir setiap hari jalan-jalan di Bekasi khususnya dari
dan menuju pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur, padat dan terhambat. Di beberapa
jalan seperti Jl. A.Yani misalnya rasio kemacetan mencapai 0,89 artinya kendaraan melaju
dengn kecepatan di bawah 40 km per jam. Masalah klasik pun dituding sebagai
penyebabnya. Ruas jalan yang tersedia tidak seimbang dengan mobilitas
kendaraan yang melintas.
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Gambar 1. Perkembangan Penduduk Kota Bekasi
Sumber : BPS Bekasi, 2003

Dengan jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2003 mencapai 1.845.005 jiwa yang
terdiri dari 930.143 jiwa penduduk laki-laki dan 914.862 jiwa penduduk perempuan,
sebagian besar adalah penduduk di kecamatan Bekasi Utara. Padahal kecamatan yang
terluas wilayahnya adalah kecamatan Bantargebang. Jumlah penduduk di kecamatan
Bekasi Utara sebesar 236.303 jiwa kemudian kecamatan Pondok Gede sebesar 232.110
jiwa. Sementara Kecamatan Jatisampurna memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu
103.952 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 1.845.005 jiwa, menempati area seluas 210,49
km Jadi, kepadatan penduduk rata-rata Kota Bekasi adalah 7.780 jiwa per km2.
Jika
ditinjau per kecamatan, kepadatan tertinggi di Kecamatan Bekasi Timur, yaitu 15.707 jiwa
per km2, dan terendah di Kecamatan Jatisampurna yaitu 3178 jiwa per km2. Berikut
ini adalah tabel kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kota Bekasi.
2
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Jumlah penduduk Kota Bekasi yang berumur 10 tahun ke atas adalah sebanyak
1.322.063 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang merupakan angkatan kerja
sebanyak 720.697 jiwa atau 54,51%, dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 601.366
jiwa atau 45,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi yang berjumlah 720.697 jiwa, terbagi dalam dua
kategori yaitu 625.184 jiwa berstatus bekerja dan sisanya, 95.513 jiwa
berstatus pencari kerja. Dari 625.184 jiwa yang bekerja, terbagi dalam berbagai lapangan
usaha. Jumlah terbesar bekerja pada sektor jasa-jasa, sebanyak 188.435 jiwa atau 30,14%,
disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 148.260 jiwa atau 23,71%, baru
kemudian disusul sektor-sektor lainnya.
Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk yang bekerja, menurut lapangan usaha.
Salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin adalah memberikan
beras miskin (Raskin), pada tahun 2017 rumah tangga yang menerima Raskin sebanyak
4,71 %. Persentase rumah tangga yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar
97,14 %, dan Persentase rumah tangga yang menerima Program Indonesia Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 1,49 %.
Peningkatan kreativitas masyarakat semakin pesat. Banyak di antara mereka sekarang
sukses dalam berbisnis dan menuangkan ide kreatifnya dalam menunjukkan eksistensinya.
Ide kreatif ini harus ada pendampingan dan diberi pembekalan ilmu yang berguna sehingga
dapat menunjang. Salah satu buktinya, banyak para pengusaha-pengusaha ibu urmah
tangga sukses dalam berbagai bidang ternyata telah dikerjakan sejak mereka masih muda.
Permasalahan
Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu tugas dari seorang dosen dalam
mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Program pengabdian kepada masyarakat
merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh dosen dengan berlandaskan
pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship),
dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat
yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
(Yuniarti,dkk.2016).
Sabun mandi merupakan salah satu kelengkapan mandi dan hampir setiap orang
mempunyai sabun mandi untuk membersihkan kotoran di badan..Sabun ini digunakan
untuk membersihkan kulit dari kotoran-kotoran, debu, dan bakteri yang menempel pada
kulit.Terdapat 2 jenis sabun, yaitu sabun batangan dan sabun cair.
Sabun batangan yang berbahan dasar minyak kayu manis (minyak atsiri) yang
memiliki sifat anti iritasi. Proses pembuatan sabun batangan ini terbilang mudah, tetapi
membuatnya harus dalam keadaan bersih agar fungsi sabun sebagai pembersih ini
dapat optimal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sabun minyak
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atsiri kayu manis ini mudah untuk di dapatkan.Secara umum sabun terbuat dari tiga jenis
bahan minyak yakni minyak sawit, minyak kelapa serta minyak zaitun.Dari ketiga jenis
minyak tersebut, masing-masing mempunyai unsur atau komponen yang berfungsi sebagai
pembuat busa, penstabil, dan pelembab kulit.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, adanya
pelatihan pembuatan sabun mandi
pada para warga/ibu rumah tangga menjadi pelengkap dari unsur tri darma
perguruan tinggi.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada masyarakat tentang pengaplikasian
ilmu
dan tekonologi
dalam menghasilkan sabun wajah.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan juga dapat menumbuhkan minat dan
kreativitas masyarakat pada bidang teknologi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan
sehari-hari
Tingkat pengangguran penduduk Bekasi Barat cukup tinggi. Sumber daya alam cukup
tersedia yang belum diolah secara maksimal. Banyak warga terutama ibu rumah tangga
di perkampungan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pemberdayaan masyarakat
di bidang ekonomi belum optimal. Dengan memperhatikan masalah di atas, maka dapat
dirumuskan masalah:
1. Bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat kecamatan Bekasi Barat melalai
program Pengabdian pada Masyarakat Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi?
2. Bagaimana cara membuat produk sabun minyak atsiri anti iritasi yang belum
dikenal masyarakat luas?
3. Metode apa yang bisa digunakan untuk memasarkan produk sabun mandi minyak
atsiri?
Solusi Mitra
Sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat ibu rumah tangga yang tergabung
dalam organisasi PKK Bekasi Barat belum diolah secara maksimal. Perlu ada
kegiatan yang membantu memberdayakan masyarakat guna mengolah sumberdaya alam
dan meningkatkan keterampilannya. Perguruan tinggi seperti UNJ bisa memberikan
kontribusi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat karena memiliki sumberdaya
manusia dan visi misi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini akan mengikutsertakan warga Bekasi Barat. diharapkan para warga ini
menambah pengetahuannya khususnya pembuatan sabun mandi dan terampil
mengolahnya. Keterampilan ini dapat menjadi modal untuk mereka dalam
mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membuka peluang
usaha.
Evaluasi kegiatan pelatihan PKM di Kecamatan Bekasi Barat dilakukan dengan
membandingkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan sebelum dan
sesudah pelatihan. Kegiatan pelatihan dimulai dengan diadakannya pre-test untuk
mengetahui pengetahuan awal tentang serba-serbi pembuatan sabun. Di akhir pelatihan
peserta pelatihan dilakukan post-test diharapkan dengan jumlah jawaban benar rerata 7-8
pertanyaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat pemahaman materi dapat dikuasai
oleh peserta.
Indikator keberhasilan pelatihan selain mengukur pengetahuan peserta, juga
dilakukan pengisian kuesioner tentang minat usaha bidang pembuatan sabun mandi.
Demikian pula tingkat partisipasi peserta dinilai melalui tingkat kehadiran peserta pada
setiap pelatihan.
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Pembuatan Sabun Herbal
Ada 3 metode pembuatan sabun yang umumnya dikenal (Mabrouk, 2005), yaitu:
Cold Process. Metode pembuatan sabun ini tidak memerlukan tambahan panas dari luar
reaktor seperti dari kompor. Bahkan terkadang suhu tinggi dihindari dalam reaksi
saponifikasi dengan menggunakan reaktor yang dibalut dengan es. Umumnya dilakukan
di dalam proses pembuatan sabun susu. Hot Process. Penambahan panas dari luar reaktor
dilakukan dalam proses ini. Terutama, jika menggunakan bahan yang memerlukan suhu
dalam pelelehan dan penyempurnaan reaksi seperti asam stearat.
Melt and Pour. Metode termurah dalam pembuatan sabun. Sabun setengah jadi
dilelehkan, tambahkan pewarna atau pewangi, dan langsung dicetak menjadi sabun.
Pada kegiatan PKM ini menggunakan metode yang ketiga, yaitu Melt and Pour karena
cukup mudah dan memerlukan biaya yang relatif murah.
Pada prinsipnya pembuatan sabun lainnya seperti sabun cair, sabun krim, sabun cuci
piring, sabun transparan dan sabun herbal adalah sama, terdiri dari bahan baku dan bahan
tambahan. Setiap bahan dalam pembuatan sabun memiliki fungsi tertentu sehingga dapat
menimbulkan efek yang diinginkan setelah penggunaannya. Dalam kegiatan ini akan
dibuat sabun herbal transparan untuk perawatan kulit khususnya wajah dengan tambahan
minyak atsiri kayumanis.
Bahan dasar/baku pembuatan sabun herbal berdasarkan hasil penelitian Widyasanti
(2016:182)
NaOH 30 %
: 66 gr
Aquadest
: 12 gr
Minyak kelapa
: 60 gr
Minyak Kayu Manis
: 20 gr
Minyak Sereh
: 20 gr
Bahan tambahan pembuatan sabun
Etanol 96 %
: 45 gr
Gula
: 33 gr
Minyak atsiri kayumanis : 1,5 gr
pengatur pH
Indikator pH (universal indicator atau indikator phenolphtalein)
Alat pembuatan sabun
Timbangan/Neraca
Panci/reaktor
Gelas transparan
Pengaduk/mixer
Spatula
Cetakan
Proses pembuatan sabun
1) Larutan NaOH dimasukan ke dalam air yang sudah di suling.
2) Campur minyak kelapa, minyak kelapa sawit serta minyak zaitun selanjutnya
dipanaskan pada suhu di atas 50oC.
3) Setelah suhu larutan alkali turun hingga 50oC, selanjutnya dicampurkan dengan
minyak yang sudah didihkan tadi.
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4) Selanjutnya sabun dipanaskan sampai proses akhir saponisasi. Setelah itu dicek PHnya. Jika sudah sesuai selanjutnya gliserin dicampurkan dengan alkohol kedalam
panci.
5) Campuran ini didiamkan hingga 30 menit, sampai suhu pada sabun turun hingga
30 oC. Pada proses ini wadah harus ditutup agar alkohol pada larutan ini tidak
menguap.
6) Selanjutnya larutan gula disiapkan untuk penyesuaian transparansi.
7) Larutan gula dicampurkan kedalam sabun dan aduk hingga merata.
8) Tingkat transparasi sabun dites dengan menggunakan gelas.
9) Apabila sabun masih terlihat buram atau kurang transparan maka larutan gula dapat
ditambahkan lagi
10) Setelah proses transparansi dirasa cukup, hal selanjutnya adalah penambahan
minyak atsiri kayumanis serta pewarna makanan kedalam adonan sabun (jika
diperlukan).
11) Kemudian adonan sabun dituang ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, jangan
sampai muncul gelembung. Setelah itu cetakan dimasukkan kedalam lemari es
hingga 2 jam.
12) Setelah 2 jam cetakan dikeluarkan dari lemari es, selanjutnya didiamkan sabun
selama 1 minggu. Setelah itu baru bisa dipakai untuk mandi.
13) Produk sabun transparan herbal telah siap dikemas dan dapat digunakan untuk
perawatan kulit dan wajah.
Sabun dibuat dengan reaksi penyabunan sebagai berikut: Reaksi penyabunan
(saponifikasi) dengan menggunakan alkali adalah reaksi trigliserida dengan alkali (NaOH
atau KOH) yang menghasilkan sabun dan gliserin. Reaksi penyabunan dapat ditulis sebagai
berikut: C3H5(OOCR)3 + 3 NaOH - C3H5(OH)3 + 3 NaOOCR. Reaksi pembuatan sabun
atau saponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk
samping.Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun
dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang
lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut
menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion.
2. METODE PELAKSANAAN PKM
Para peserta yaitu warga masyarakat Bekasi Barat sangat antusias mengikuti pelatihan
ini. Mereka aktif bertanya dan mengamati dengan yang antusias dalam menjalani tahapan
setiap pembuatan sabun mandi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan
sabun
mandi.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan mengikutsertakan warga terutama ibu-ibu
PKK di desa Bintara Bekasi Barat yang akan dilaksanakan di desa setempat sekitar bulan
Juli-Agustus 2018.
Pada program ini iharapkan para peserta
bertambah
pengetahuannya khususnya pembuatan sabun mandi dan terampil. Keterampilan ini dapat
menjadi modal untuk mereka dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta
dapat membuka peluang usaha. Pada kegiatan ini telah diikuti oleh sekitar 50 orang ibuibu rumah tangga Kecamatan Bekasi Barat.
Metode pelaksaan pelatihan ini diawali dengan pemaparan materi tentang sabun
transparan; kemudian diikuti dengan demonstrasi dan praktek langsung pembuatan sabun
transparan oleh para peserta. Pelaksanaan praktek ini dilakukan secara berkelompok, di
mana kelompok dibagi menjadi 6, masing-masing kelompok beranggota 5 orang. Pelatihan
ini berlangsung selama 4 jam dengan peserta 30 peserta.
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Bahan baku utama yang digunakan antara lain minyak atsiri . Tiga jenis minyak yang
digunakan dalam pembuatan sabun adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa
dan minyak zaitun.
Bahan kimia yang untuk reaksi saponifikasi adalah NaOH. Adapun
bahan pelengkap adalah air, pewangi dan
teh hijau. Alat-alat yang digunakan
pada kegiatan ini adalah timbangan digital, handmixer, cetakan sabun silicon, cutting
guide, thermometer, panci stainlessteel, pemanas dan spatula.
Langkah-langkah Kegiatan
1. Pemaparan Materi
Materi yang disampaikan adalah pengetahuan sabun secara umum, pengertian sabun,
jenis- jenis sabun, sabun transparan, bahan-bahan yang digunakan, sifat dan fungsi bahan
dan proses pembuatan. Pemaparan materi ini dilakukan secara ceramah dan dilakukan
Tanya jawab kepada peserta pelatihan. Adanya pemaparan ini diharapkan peserta dapat
mengetahui secara teori tentang sabun.
1. Pelatihan
Peserta yang sudah mendapatkan pemaparan materi dan Tanya jawab, maka dilanjutkan
dengan praktek oleh peserta. Praktek pembuatan sabun ini dilakukan berkelompok dengan
didampingi oleh mahasiswa yang memahami proses pembuatan sabun ini. Pelatihan ini
dilakukan sampai peserta mahir dalam membuat sabun mandi. Setiap peserta pelatihan
menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan dan masker untuk
menghindari kontak langsung dengan bahan-bahan yang bersifat berbahaya.
2. Prosedur kegiatan
Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan di antaranya : 1. Koordinasi dengan
lurah setempat yang telah menjadi mitra untuk menentukan hari pelaksanaan pelatihan serta
mendata peserta yang akan ikut., 2. Persiapan pelatihan, membeli bahan-bahan pelatihan
untuk pembuatan sabun mandi, 3. Pelaksanaan pelatihan di ruang seminar dan menata.
3. Partisipasi Mitra
Para peserta yaitu 50 warga masyarakat Bekasi Barat dan - sangat antusias
mengikuti pelatihan ini. Mereka aktif bertanya dan mengamati dengan yang antusias dalam
menjalani tahapan setiap pembuatan sabun mandi. Berikut adalah langkah-langkah
pembuatan sabun mandi.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan mengikutsertakan warga terutama
ibu-ibu PKK di desa Bintara Bekasi Barat dan - yang akan dilaksanakan di desa setempat
sekitar bulan Juli-Agustus 2018. Pada program ini iharapkan para peserta bertambah
pengetahuannya khususnya pembuatan sabun mandi dan terampil. Keterampilan ini dapat
menjadi modal untuk mereka dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta
dapat membuka peluang usaha.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan yang diterapkan dalam merealisasikan program PKM ini melalui metode
participatory approach. Upaya untuk merealisasikan program PKM Integratif ini agar
sesuai dengan tujuan dan outcome yang diharapkan, maka metode pelaksanaan program
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. pelaksanaan sosialisasi kepada aparat desa terkait program pelatihan pembuatan
sabun handmade untuk memberikan pemahaman dan partisipasi aktif seluruh warga
masyarakat.
2. pengumpulan data dan survei terkait dengan metode pembuatan, jenis sabun
handmade, uji kualitas, jenis cetakan sabun dan kemasan yang ekonomis agar
masyarakat memiliki ketertarikan untuk mengembangkan pembuatan sabun
handmade ke depannya.
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3. Pelatihan pembuatan produk sabun berbasis komoditas lokal, meliputi:
a. pelatihan cara membuat sabun handmade, pencetakan, pemotongan sampai ke
pengemasan dan pelabelan sabun, selengkapnya di lampiran.
b. perumusan dan diskusi strategi pengembangan usaha produksi sabun
handmade.
c. analisis kelayakan usaha industri sederhana untuk produk sabun handmade dan
penentuan harga pokok penjualan
4. Pendampingan teknis, monitoring dan pembinaan kelompok untuk memantau
kelanjutan usaha sabun handmade di tingkat masyarakat.

Gambar 1.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sabun

Setelah dilakukan penjajagan, kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pembuatan
sabun mandi berbasis komoditas lokal. Desa Bintara kecamatan Bekasi Barat dan memanfaatkan buah organik atau sayur organik sebagai bahan baku sabun. Kegiatan
penyuluhan dilakukan di kelurahan atau desa setempat pada tanggal Juli-Agustus 2018,
kemudian dilanjutkan di rumah warga masing-masing.
Tingkat partisipasi dari warga
masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di desa direncanakan
sejumlah 30 orang yang berasal dari perwakilan ibu-ibu PKK dari masing-masing dusun di
Desa Bintara kecamatan Bekasi Barat dan -.
Dalam pelaksanaan PKM tersebut peserta ibu-ibu PKK kecamatan Bekasi Barat
sangat antusis mengikuti semua rannkaian kegiatan. Kegiatan diawali dengan pembukaan
oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ibu Lurah Bintara Kecamatan Bekasi Barat dan
koordinator PKK kecamatan Bekasi Barat. Selanjutnya pelatihan yang diikuti oleh 30
peserta ibu-ibu PKK dengan acara :
1. Pemaparan tentang pembuatan sabun, bahan dan alat-alat pembuatan yang
diperlukan.
2. Pembuatan sabun yang dipimpin oleh ketua pelaksana dan anggota Tim.
3. Pembuatan sabun oleh peserta
4. Tanya jawab dan pengembangan materi pemasaran produk.
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5. Evaluasi program.
Evaluasi kegiatan pelatihan PKM di kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat
dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan
sebelum dan sesudah pelatihan. Kegiatan pelatihan dimulai dengan diadakannya pre-test
untuk mengetahui pengetahuan awal tentang serba-serbi pembuatan sabun. Dari 10
pertanyaan peserta pelatihan dapat menjawab rerata 3-4 pertanyaan. Diakhir pelatihan
peserta pelatihan melakukan post-test dengan jumlah jawaban benar rerata
7-8 pertanyaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat pemahaman materi peserta
terhadap materi penyuluhan mengalami rerata kenaikan 31,11% untuk peserta di kecamtan
Bekasi Barat dan sebesar 38% di Bintara. Peserta pelatihan juga menyampaikan beberapa
pesan, saran dan kesan di belakang lembar posttest, sehingga data tersebut bisa menjadi
bhan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan. Adapun
kriteria dan indikator
keberhasilan pelatihan ini terlihat pada laporan.
Faktor pendorong
kegiatan PKM ini diantaranya adanya kerjasama yang baik
antara tim dosen pelaksana PKM,
mahasiswa
serta
pihak
desa/kelurahan
kecamatan Bekasi Barat dimulai dari proses mengundang peserta tiap organisasi PKK
kemudian dilakukan pelatihan.
Faktor yang menghambat kegiatan adalah alokasi waktu yang singkat, sehingga
peserta diharuskan mendapatkan materi berupa pelatihan terkait teknis pembuatan sabun
dilanjutkan pengetahuan mengenai sisi manajerial meliputi strategi pengembangan industri
kecil sabun, analisis kelayakan usaha sederhana serta contoh kolaborasi dalam upaya
memasarkan produk sabun. Padahal untuk menghasilkan industri sabun yang
kompeten perlu persiapan baik dari sisi teknis, manajerial dan riset pengembangan. Upaya
untuk menangulangi hambatan tersebut dilakukan dengan memberikan penjelasan pada
saat penyuluhan tentang perlu terus diaplikasikan teknologi tepat guna pembuatansabun
mandi campur minyak atsiri kayu manis.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bentuk program Tri Dharma
Perguruan Tinggi, di mana sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa memberikan
pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk
meningkatkan sumberdaya manusia masyarakat yang ada di sekitar kampus UNJ.
Kegiatan PKM ini dapat meningkatkan motivasi usaha, kesadaran, pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat Bekasi Barat dan - melalui penerapan teknologi tepat guna untuk
mengolah komoditas lokal menjadi produk sabun mandi. Ada 30 Peserta pelatihan
terutama kelompok ibu-ibu PKK telah mengikuti serangkaian kegiatan pembuatan
sabun mandi.
Implikasi
Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, pengkajian lebih lanjut akan dilakukan, meliputi
pengembangan daerah agroindustri pengolahan sabun handmade yang mencakup daerah
yang lebih luas di tingkat Kabupaten Bekasi khususnya kecamatan Bekasi Barat karena
sesuai program Pemerintah Kabupaten Bekasi potensi wilayah Bekasi Barat sebagai
kawasan industri dan perdagangan sangat mendukung untuk percontohan bagi kecamatan
sekitarnya. Ekspansi pasar akan dilakukan pada tahap kegiatan selanjutnya, karena
Kecamatan Bekasi Barat memiliki banyak obyek wisata yang strategis sehingga dapat
dimanfaatkan dalam skala luas sebagai lokasi pemasaran souvenir sabun handmade.
Setelah kegiatan PKM ini selesai, ketua kelompok dan peserta pengrajin sabun handmade
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di kedua desa Bintara dan Bekasi Barat sebaiknya terus menjalin komunikasi
dengan
pihak tim PKM FT UNJ dalam bentuk desa binaan.
Pelaksana program akan memberi dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia
keluarga dalam hal keterampilan produksi sabun dan pemasarannya. Secara tidak langsung
akan menambah pendampatan dan menghemat biaya rumah tangga.
.
Saran
Kegiatan PKM ini dapat meningkatkan motivasi usaha, kesadaran, pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah
komoditas lokal menjadi produk sabun handmade. Peserta
pelatihan
terutama
kelompok ibu-ibu PKK telah mengikuti serangkaian kegiatan pembuatan sabun
handmade selanjutnya perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk
pengembangan bisnis sabun handmade ke depannya dalam upaya mempromosikan sabun
handmade sebagai souvenir non-pangan dari kabupaten Bekasi khususnya kecamatan
Bekasi Barat.
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ABSTRAK

Pulau Untung Jawa merupakan salah satu destinasi pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu yang terletak
tidak jauh dari wilayah DKI dan Tangerang. Dapat diakses dengan mudah yaitu melalui pelabuhan Sunda
Kelapa, Muara Baru dan pantai Tanjung Pasir Tangerang. Sebagai destinasi pariwisata yang sudah mulai
banyak dikunjungi wisatawan terutama dari daerah Tangerang dan sekitarnya, memerlukan pengembangan
berbagai produk pendukung untuk menambah daya tarik. Pada dasarnya pengembangan destinasi pariwisata
tidak berdiri sendiri. Jika disuatu daerah berkembang menjadi destinasi pariwisata disitu akan berkembang
pula usaha-usaha lain seperti hotel, homestay, cenderamata, makanan dan minuman. Undang-undang
pariwisata No. 10 tahun 2009 pada dasarnya mengamanahkan bahwa pengembangan pariwisata harus
melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian maka akan memberikan dampak ekonomi. Pengabdian ini
dilakukan untuk mendukung kepariwisataan di Pulau Untung Jawa dengan tujuan utama pemberdayaan
perempuan melalui rintisan usaha warung kopi tradisional (Tubruk). Perintisan warung kopi tradisional
(tubruk) selain untuk meningkatkan penghasilan peserta dampingan, juga bertujuan memunculkan kembali
kebiasaan masyarakat untuk saling berbincang satu dengan yang lain serta memunculkan kenangan
wisatawan melalui kuliner minum kopi tradisional. Upaya ini juga bertujuan memanfaatkan produksi kopi
lokal yang terdekat dari lokasi pengabdian. Hasil dan dampak ekonomi bagi mitra masih dalam proses
evaluasi. Pengabdian ini dilakukan dengan cara pelatihan kepada 5 mitra sebagai perintis usaha warung kopi
tubruk.
Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan , Usaha Warung Kopi Tubruk
ABSTRACT
Untung Jawa Island is one of the tourism destinations in the Kepulauan Seribu region, which is located not
far from the DHI and Tangerang areas. It is easily accessible, via the port of Sunda Kelapa, Muara Baru
and Tanjung Pasir beach of Tangerang. As a tourism destination that has began to be visited by many tourists,
especially from the Tangerang area and its surroundings, it requires the development of various supporting
products to increase its attractiveness.Basically, tourism destination development does not stand alone. If an
area develops into a tourism destination there will also develop other businesses such as hotel, homestay,
souvenirs, local food and drinks. Indonesian Tourism Law No. 10 of 2009 basically mandates that tourism
development must involve local communities. Thus, it will have an economic impact. This service
(Pengabdian) iscarried out to support tourism in Untung Jawa Island with the main objective of empowering
women though the piloting (rintisan) of a traditional coffe shop (Kopi Tubruk). In addition to increasing the
income of assisted (dampingan) participants, the pioneering of traditional coffe shops also aim to revive the
habits of the community to talk to ane another (silaturahmi) and create memories of tourists through culinary
drinking of traditional coffe. This effort also aims to take advantage of the local coffe production that is not
far from the service location (lokasi Pengabdian). The results and economic impacts for partners are still
being evaluated. This service was carried out by 5 partners as pioneers of the brewed coffe business (Warung
Kopi Tubruk).
Keywords : Women Empowerment, Traditional Coffee Shop Business
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1. PENDAHULUAN
Pengabdian yang dilakukan di pulau Untung Jawa ini pada dasarnya merupakan
tindaklanjut dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim mulai dari tahun 2016.
Diawali dengan kegiatan penelitian maka terjalin hubungan kemitraan antara Unika Atma
Jaya khususnya prodi Pariwisata dengan pemerintah Kelurahan Untung Jawa dan
khususnya dengan Pokdarwis.
Berdasarkan hasil penelitian tim prodi Hospitality/Pariwisata sebelumnya dapat
diperoleh gambaran bahwa (a) pada hari libur baik akhir pekan mapun libur nasional
banyak pengunjung yang datang dan menginap. (b) Sebagian besar matapencaharian
penduduk adalah nelayan. (c) Dengan berkembangnya wilayah pulau Untung Jawa
sebagai destinasi pariwisata, maka sebagian masyarakat membuka usaha pondok wisata
(homestay) dan sebagai pemandu wisata bahari. Selain itu terutama kaum perempuan
banyak yang membuka usaha baru terutama berjualan makanan dan minuman sebagai
pendukung kebutuhan wisatawan (pengunjung). Terkait dengan minuman, berdasarkan
pengamatan mereka lebih banyak menjual minuman kemasan (sachet) misalnya kopi, teh
(celup), minuman beraroma (misal jus) dan sebaginya. Menurut informasi beberapa
pedagang minuman dikatakan bahwa yang paling laku (laris) adalah minuman kopi sachet.
Minuman kopi ini banyak dipesan oleh pengunjung terutama orang tua dan remaja.
Berdasarkan observasi keliling pantai kawasan pulau Untung Jawa pada tahun 2016 dan
tahun 2019, terlihat di beberapa tempat terdapat sampah dari beraneka macam bungkus
makanan dan minuman yang antara lain menempel di akar pohon bakau. Kondisi pada
tahaun 2016 terlihat seperti dalam gambar 1 di bawah ini bahwa pohon bakau yang akarnya
banyak sampah maka terlihat kurus dan cenderung mengering. Demikian juga kondisi pada
tahun 2019, sampah juga masih banyak. Berdasarkan wawancara dengan narasumber
diperoleh informasi bahwa sampah tersebut terutama berasal dari beberapa sungai disekitar
Jakarta dan Tangerang. Terautama pada musim angin Timur sampah-sampah ini terlihat
menumpuk di bagian Utara pulau Untung Jawa. Para remaja Karang Taruna berusaha
memanfaatkan sampah khususnya jenis sandal berbahan karet menjadi jaring pengaman
lapangan olah raga (gambar 2). Meskipun demikian upaya-upaya untuk mengurangi
sampah tetap harus dilakukan agar tidak menjadi beban bagi orang/masyarakat lain.

Gambar 1 : Sampah di akar bakau
Sumber : Penulis 2016

Gambar 2: Pohon bakau mengering
Sumber : Penulis 2019

Berdasarkan gambaran situasi perilaku konsumsi minuman para pengunjung dan
banyaknya sampah seperti terlihat pada gambar 1 dan 2 maka dapat disimpulkan bahwa
sampah terutama yang berasal dari bungkus minuman menjadi salah satu persoalan yang
991

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

harus ditangani agar lingkungan pulau Untung Jawa menjadi lebih bersih dan menarik bagi
pengunjung.
Berdasarkan permasalahan diatas maka kemudian terpikir untuk melakukan kegiatan
(pengabdian) yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sekaligus dapat mengurangi
sampah (bungkus makanan dan minuman). Syukur jika dikemudian hari dapat menjadi
gerakan perilaku untuk mengurangi sampah. Selanjutnya berdasarkan hasil diskusi dengan
pokdarwis dan mitra (calon perintis) maka disepekati untuk diberikan pelatihan rintisan
untuk membuka warung kopi tradisional (kopi tubruk-bukan kopi sachet). Mengapa kopi
tubruk ?. Di atas telah dijelaskan bahwa sebagian pengunjung gemar memesan minuman
kopi (panas). Selama ini yang dijual adalah kopi sachet. Bungkus bekas kopi sachet ikut
menyumbang banyaknya sampah plastik di kawasan pulau Untung Jawa. Dengan menjual
kopi tubruk diharapkan dapat membantu mengurangi beban sampah tersebut. Meskipun
masyarakat pulau Untung Jawa bukan penghasil kopi bahkan tidak ada satupun pohon kopi
yang terlihat ditanam, namun untuk keperluan jualan kopi tubruk ini sudah tersedia cukup
banyak di pasar Kampung Melayu yang jaraknya relatif tidak jauh.dan mudah dijangkau.
Menurut informasi beberapa pedagang dikatakan bahwa untuk belanja berbagai barang
yang dijual sebagian besar mengambil di Pasar Kampung Melayu.
Merintis usaha warung kopi tradisional terinspirasi dari keberhasilan Wisata di Bangka
Belitung yang juga berhasil menghidupkan warung-warung kopi tradisional, bukan kopi
‘sachet-an’. Usaha tersebut memiliki beberapa nilai positif bukan saja bagi mereka yang
membuka warung kopi tradisional tapi juga bagi pemanfaatan produk kopi lokal. Warung
kopi tradisional di Bangka Belitung memanfaatkan kopi produksi Lampung yang cukup
potensial dikembangkan baik dari kualitas kopi sehingga memiliki rasa yang khas maupun
harga yang relatif terjangkau bagi wisatawan. Yang membedakan adalah bahwa usaha
rintisan warung kopi tubruk di pulau Untung Jawa ini dengan memberikan dua pilihan jenis
gula yaitu gulah pasir (putih) dan gula aren/kelapa. Secara tradisi masyarakat kita dahulu
memiliki kebiasaan minum kopi tubruk menggunakan gula aren/kelapa. Berdasarkan
observasi, ketersediaan gula aren/kelapa ini juga cukup banyak di jual di pasar kampung
Melayu. Dengan demikian dari segi keberlanjutannya dapat dikatakan cukup aman
(tersedia).
Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada 5 orang pemilik
warung sebagai perintis (pemula) dengan pemilihan lokasi sebagai berikut. 2 orang pemilik
warung yang berada di bagian depan, 1 orang di bagian tengah dan 2 orang di bagian
belakang (ujung Barat dan Timur). Pelatihan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan
pendapatan/penghasilan masyarakat (pelaku usaha warung kopi) di pulau Untung Jawa
yang berkelanjutan. Dengan model ini diharapkan dapat menjadi model bisnis lingkup
keluarga yang memiliki rantai usaha yang berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksudkan
adalah ketika minuman kopi tubruk (bukan sachet), maka dapat memberi peluang bagi
penjual kopi goreng biji (tradisional) untuk memperoleh langganan baru. Kopi goreng biji
ini sudah mulai banyak dijual di pasar-pasar tradisional dengan berbagai jenis dan kualitas.
Berdasarkan hasil observasi tentang ketersediaan kopi bubuk, di pasar Kampung Melayu
setidaknya ada dua pedagang khusus kopi bubuk yang langsung digiling sesuai dengan
pilihan pembeli. Pedgang kopi ini membuka kios di sekitar mesjid Besar Kapung Melayu,
di pinggir jalan utama pasar Kampung Melayu (maaf tidak ada foto). Selain itu berdasarkan
informasi dari salah satu pemiliki kios kopi bubuk ini, ada juga pedagang kopi bubuk yang
membuka kios di bagian tengah pasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
ketersediaan bahan baku kopi bubuk dapat terjamin, sehingga usaha warung kopi tubruk
dapat berkelanjutan (aman).
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Upaya merintis warung kopi tradisonal, bukan ‘sachet’-an selain untuk mengurangi
sampah juga dapat digunakan untuk mengembangkan icon baru bagi wisata di Untung
Jawa. Kalau kebiasaan minum kopi tubruk atau kopi tradional yang ada di masyarakat di
pulau Untung Jawa dapat dihidupkan kembali maka hal ini dapat dijadikan daya tarik bagi
wisatawan yang berkunjung ke Pulau Untung Jawa untuk diajak menikmati keramahan
penduduk Untung Jawa sembari menikmati kopi tubruk khas yang dikembangkan oleh
penduduk Untung Jawa. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan untuk menumbuhkan
daya tarik wisata. Dengan icon baru kopi tubruk dapat memunculkan kenangan baru dari
para pengunjung. Hal lain yang diharapkan dengan rintisan warung kopi tubruk ini adalah
berkembangnya produk pendukung lokal terutama makanan khas sebagai “teman” minum
kopi.

Gambar 3 : Proses pembuatan Kripik Sukun
Sumber : Penulis 2016

Gambar 3 di atas pada dasarnya menggambarkan bahwa selama ini sudah ada produk
oleh-oleh lokal berupa keripik sukun yang cukup renyah dan gurih. Namun karena sekarang
susah untuk mencari bahan bakunya maka terkadang produksi agak tertunda. Menurut salah
satu narasumber dikatakan bahwa dulu sebenarnya bahan baku sukun dapat dipenuhi dari
hasil kebun masyarakat lokal. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan lahan untuk
hunian, maka sebagian pohon sudah ditebang. Meskipun masaih ada sebagian warga yang
masih menanam pohon sukun namun tidak mampu mencukupi untuk produksi olahan
(kripik sukun). Selama ini bahan baku dibeli dari “darat” atau daerah Kampung Melayu
dan sekitarnya. Selain itu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus
2019 yang antara lain dihadiri oleh perwakilan PT. Nusantara Regas dan Suku Dinas
Pariwisata Kepulauan Seribu. PT. Nusantara Regas selama ini ikut membantu
memberikan berbagai fasilitas yang terkait dengan penataan lokasi para pelaku usaha di
kawasan destinasi pariwisata di pulau Untungjawa. Dalam FGD tersebut antara lain
dikatakan bahwa untuk menambah daya Tarik wisatawan yang berkunjung ke pulau
Untung Jawa maka perlu dikembangkan produk lokal seperti jajanan lokal (kue apem,
bugis) yang khas.
Pengembangan produk pendukung berupa “jajanan” tradisional dan keripik sukun
dapat mendukung berkembangnya warung kopi tubruk karena keduanya saling
melengkapi. Dengan demikian diharapkan bahwa rintisan warung kopi tubruk ini mampu
memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi tumbuhnya produk pendukung lokal
yang pada gilirannya mampu memberikan peningkatan penghasilan masyarakat
(penduduk) Untung Jawa. Disinilah pentingnya pemberdayaan perempuan di Untung Jawa
untuk meningkatkan pendapatan (keluarga) melalui usaha warung kopi tubruk.
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Tujuan
Pengabdian ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang
dilakukan sebelumnya dan bertujuan untuk :
a. Memberikan ketrampilan membuat kopi tradisional (tubruk) secara benar agar diperoleh
keaslian rasa dan aroma kopi (tubruk).
b. Memberikan motivasi untuk mau berjualan dan mengenalkan minum kopi tradisional
berbasis tradisi lokal (kopi tubruk-asli) bukan kemasan (sachet).
c. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berjualan minuman
kopi tradisional (tubruk).
Gambaran Umum Kelurahan Pulau Untung Jawa
Letak Pulau Untung Jawa
Pulau Untungjawa merupakan salah satu wilayah Kelurahan dari kabupaten Kepulauan
Seribu. Letaknya paling dekat dengan wilayah darat Tangerang dan Jakarta (Utara). Jika
kondisi cuaca sedang baik (cerah), pulau ini dapat dilihat dengan jelas dari pantai Tanjung
Pasir.

Gambar 4 : Peta Pulau Untung Jawa
Sumber : Penulis 2016

Aksesibilitas
Pada dasarnya untuk menuju ke pulau Untung Jawa yang paling mudah dan dengan
harga terjangkau dapat ditempuh dari 2 (dua) dermaga yaitu Muara Baru/Muara Angke dan
Tanjung Pasir (lihat gambar 4). Dari Muara Baru dapat ditempuh dengan kapal yang agak
lebih besar di banding dengan kapal motor di Tanjung Pasir. Selain itu juga tersedia layanan
kapal cepat yang menuju ke pulau-pulau lain di wilayah Kepulauan Seribu. Sedangkan jika
ditempuh dari dermaga Tanjung Pasir, menggunakan kapal motor yang berkapasaitas 60150 penumpang dengan waktu tempuh sekitar 30 s.d. 45 menit (tergantung cuaca). Dari
dermaga Tanjung Pasir dapat ditempuh menggunakan kapal milik “orang pulau” dengan
tarif 10 ribu sekali jalan, dan milik “orang darat” dengan tarif 25 s.d. 30 ribu sekali jalan.
Untuk pulangnya tarif disesuaikan dengan kapal yang ditumpangi itu milik siapa. Yang
cukup menarik transaksi pembayaran kapal tidak menggunakan tiket (resmi/formal) hanya
dari “mulut ke mulut” atau lisan. Jadi jangan dituntut harus ada “tiket” nya, dijamin tidak
ada. Dermaganya cukup unik sangat tradisional. Untuk naik ke atas kapal menggunakan
kayu yang dikaitkan dari kapal ke bibir pantai. Sebagai pegangan penumpang yang mau
naik kapal, dua awak kapal memegang batang bambu dari bibir pantai dan yang satu di atas
kapal sambal memandu penumpang. Sedangkan untuk dermaga di pulau Untungjawa sudah
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relatif bagus. Ada bangunan beton yang menjorok ke laut sehingga memudahkan kapal
bersandar juga penumpang yang akan naik maupun turun. Di dermaga ini sudah disediakan
fasilitas duduk yang dapat dimanfaatkan ketika menunggu kapal. Kondisi masing-masing
dermaga dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 di bawah ini.

Gambar 5 : Dermaga Tanjung Pasir
Sumber : Penulis 2019

Gambar 6 : Dermaga Untung Jawa
Sumber : Penulis 2019

Selain itu untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang keindahan pulau Untung
Jawa dapat juga diakses melalui internet. Sudah banyak informasi yang diunggah baik oleh
para wisatawan yang pernah berkunjung maupun oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar
Wisata) pulau Untung Jawa.
Tinjauan Pustaka
Meskipun belum ada kesamaan pendapat tentang pengertian pariwisata (Judisseno,
2017: 2) setidaknya dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa pariwisata pada
dasarnya terkait dengan perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan
untuk untuk menikmati keindahan dan keunikan suatu destinasi. Seperti dikatakan Yoeti
(2010:1-16) bahwa alasan orang berwisata antara lain disamping untuk santai, kesenangan
dan petualanghan juga karena ingin melihat sesuatu yang unik, aneh dan langka. Disinilah
pentingnya mengembangkan sesuatu yang unik agar dapat menambah daya Tarik
wisatawan. Pengembangan pariwisata pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait
juga dengan produk pendukung lainnya. Ini menggambarkan bahwa jika di suatu daerah
berkembang menjadi destinasi pariwisata maka akan berkembang juga usaha-usaha lain
sebagai produk pendukungnya seperti, hotel, homestay, cideramata, makanan dan
minuman. Situasi seperti ini oleh Yoeti (2006,1) digambarkan bahwa perkembangan
pariwisata itu memiliki dampak berganda “multiplier effect”. Dengan demikian
pengembangan pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak untuk kesejahteraan
masyarakat sekitar dengan memberikan berbagai peluang untuk usaha yang lebih luas
(Spillance, 1989:14, Yoeti, 2006: 229).
Pengembangan pariwisata yang fokus pada kepentingan masyarakat lokal pada
dasarnya merupakan pengembangan pariwisata yang mengacu pada konsep Community
Based Tourism (CBT). Selanjutnya dikatakan oleh Sunaryo (2013:138) bahwa konsep
pengembangan pariwisata “CBT” ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap
penyelenggaran model pariwisata konvensional yang biasanya cenderung mengejar
“keuntungan” atau pertumbuhan secara ekonomi sehingga kurang memperhatikan hak dan
kepentingan masyarakat setempat (lokal) yang memiliki sumber-sumber atau potensi
pariwisata yang sebenarnya mampu memberikan sumber penghidupan bahgi masyarakat.
Selain itu dalam pasal 5 poin “e” Undang-undang No. 10 tahun 2009 pada dasarnya
mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia harus beprinsip untuk
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“memberdayakan masyarakat setempat”. Terkait dengan pemberdayaan dikatakan oleh
Mardikanto dan Soebianto (2012:100) sebagai berikut: “pemberdayaan merupakan upaya
yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk
memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya
optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki,….” . Kutipan ini dengan tegas
menggambarkan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat adalah mengoptimalkan daya
masyarakat untuk mampu menyelesaikan kebutuhan hidupnya. Hal ini menggambarkan
bahwa pemberdayaan itu mensyaratkan adanya keterlibatan (partisipasi) masyarakat lokal
dalam berbagai aktivitas. Terkait dengan pemberdayaan di bidang pariwiosata, dikatakan
oleh Hausler yang dikutip Sunaryo (2013:139) bahwa : “CBT pada hakekatnya merupakan
salah satu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menekankan pada masyarakat
lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam bentuk
pemberian akses pada manajemen dan sistem pembengunan kepariwisataan yang berujung
pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam
pembagian keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat
lokal.”
Kutipan di atas pada dasarnya menggambarkan bahwa masyarakat seharusnya
memiliki kedudukan yang penting, memiliki peran utama dalam pengembangan pariwisata
di daerahnya. Demikian juga dikatakan oleh Prasiasa (2012: 87) bahwa dalam
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan masyarakat. Tanpa
partisipasi masyarakat maka tujuan CBT tidak akan tercapai. Dengan dilibatkannya
masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata maka masyarakat juga dapat menikmati
hasil dari pengembangan pariwisata. Masyarakat harus menjadi pelaku utama (subyek)
bukan sebagai penonton sebuah keberhasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
keberhasilan sebuah pengembangan destinasi pariwisata harus mampu memberikan
dampak peningkatan kesejahyteraan bagi masyarakat sekitar (lokal). Demikian juga
dikatakan oleh Damanik (2013:5) bahwa ukuran keberhasilan pengembangan destinasi
pariwisata ke depan bukan lagi sekedar menampilkan angka-angka keberhasilan tetapi
harus menampilkan capaian (raihan) konkrit terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat (lokal).
Selain itu harus diakui juga bahwa jika tidak dikelola dengan baik maka
pengembangan pariwisata juga dapat berdampak negatif pada lingkungan destinasi di
daerah tersebut. Seperti telah digambarkan dalam uraian pendahuluan bahwa kerusakan
lingkungan khususnya hutan bakau di destinasi Untung Jawa antara lain karena banyaknya
sampah yang menempel pada akar hutan bakau sehingga mengakibatkan kerusakan bahkan
kematian pada pohon bakau tersebut. Oleh karena itu makan perlu dikembangkan konsep
pariwisata yang bertanggungjawab (responsible tourism). Menurut Sunaryo (2013:55)
dikatakan bahwa pada dasarnya responsible tourism atau pariwisata yang
bertanggungjawab adalah model penyelengraan pariwisata yang lebih menekankan pada
kesadaran wisatawan itu sendiri dalam usaha meminimalkan berbagai dampak negatif
dalam aktivitas wisatanya. Disinilah pentingnya pengabdian ini, disamping untuk
meningkatkan pendapatan kaum perempuan juga untuk mengurangi dampak negative
penyelenggaraan pariwisata terhadap lingkungan. Dengan kopi tubruk diharapkan juga
dapat mengurangi sampah berupa bungkus kopi tersebut. Selain itu dengan meningkatkan
keunikan dan keramahan dalam warung kopi juga dapat menambah daya tarik destinasi
pariwisata di Untung Jawa. Seperti dikatakan oleh Spillance (1989, 22) bahwa perjalanan
wisata dengan tujuan untuk memperoleh keseimbangan dan kebahagian hidup ini antara
lain bertujuan untuk “mengurangi ketegangan pikiran, beristirahat, dan mengembalikan
kesegaran pikiran dan jasmaninya pada alam lingkungan yang berbeda dengan
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lingkungannya sehari-hari”. Dengan mengembangkan budaya minum kopi juga diharapkan
dapat memberikan aspek keindahan, keramah-tamahan dan kenangan bagi wisatawan.
2. PROSES PELAKSANAAN PENGABDIAN
Koordinasi dengan Lurah dan Pokdarwis Pulau Untung J awa
Kegiatan tim di pulau Untungjawa untuk tahun 2019 ini pada dasarnya ada dua yaitu
penelitian dan juga sekaligus pengabdian. Oleh karena itu setiap berkunjung ke pulau
Untung Jawa juga dilakukan koordinasi kegiatan keduanya. Koordinasi dengan pokdarwis
dan perangkat pemerintah kelurahan dilakukan dua kali. Dalam koordinasi ini juga
sekaligus dilakukan proses identifikasi dan wawancara dengan “calon” mitra. Pemeriuntah
kelurahan diwakili oleh Sekretaris Kelurahan. Pada dasarnya baik kelurahan maupun
Pokdarwis sangat “welcome” atas kegiatan baik pengabdian maupun penelitian yang
bertujuan untuk memajukan masyarakat pulau Untung Jawa. Selain itu juga dilakukan FGD
pada tanggal 21 Agustus 2019. Dalam FGD ini tim Unika Atma Jaya ikut berperan sebagai
narasumber bersama Suku Dinas Pariwisata Kepulauan seribu dan Perwakilan dari PT.
Regas Nusantara.
Proses Pemilihan Mitra
Mitra pengabdian di pulau Untung Jawa dipilih 5 orang berdasarkan pengamatan yang
dilakukan 2 kali dan pengamatan-pengamatan sebelumnya ketika tim mengadakan kegiatan
penelitian di pulau Untungjawa. Lima orang ini merupakan pedagang yang menyediakan
makanan dan minuman khususnya kopi. Selain itu, 5 orang ini memiliki warung yang
letaknya berada pada posisi yang berbeda dan cukup strategis. Dua orang (warung) berada
di sekitar pintu masuk, sisi kiri dan kanan. Yang lain berada di : (a) tengah antara pintu
masuk dengan ujung Timur pulau. Warung ini buka selama 24 jam, (b) ujung Timur pulau.
Kondisi pulau di ujung sebelah Timur ini cukup ramai karena ada beberapa aktivitas selain
pengunjung (wisatawan) yaitu para nelayan yang pergi dan pulang melaut, serta aktivitas
perbaikan dan pembuatan kapal. Lokasi ini juga dijadikan tempat pelelangan ikan, (c)
tengah-tengan komplek perumahan (homestay). Warung ini oleh pemiliknya akan
dijadikan “café” yang melayani para tamu (wisatawan). Rencana akan mulai beroperasi
sekitar pertengahan tahun 2020. Awalnya pemilik warung ini sudah memiliki 2 kamar yang
dijadikan homestay (disewakan). Sekarang sedang dikembangkan dengan membangun
bagnunan bertingkat di sebelah rumah pokok.
Selama pelatihan mereka terlihat sangat antusias karena selama ini mereka tidak
menjual kopi tubruk. Mereka juga ingin agar tradisi minum kopi ini bisa diangkat lagi
sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman, keluarga dan tetangga sekitar. Dengan
cara ini diharapkan hubungan personal mereka menjadi lebih akrab dan terbuka
3. PELAKSANAAN PELATIHAN
Pelatihan tatacara pembuatan kopi tubruk dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember
2019. Pelatihan ini melibatkan 3 orang mahasiswa yang sedang mendalami tentang bisnis
kopi terutama proses pembuatan minuman kopi yang benar. Dalam pelatihan ini antara lain
diberikan cara penyeduhan kopi dengan suhu yang tepat yaitu sekitar 80 s.d 90 derajat.
Untuk mendapatkan suhu tersebut dilakukan dengan cara menuangkan air yang baru
mendidih dengan jarak sekitar 20 cm dari gelas secara perlahan-lahan. Idealnya untuk
menuangkan air mendidih dengan menggunakan teko khusus. Selain itu dalam pelatihan
ini juga digunakan dua jenis gula yaitu gula putih yang biasa digunakan untuk pembuatan
kopi sehari-hari, dan gula aren/kelapa. Penggunaan gula aren/kelapa disamping untuk
memperoleh sensasi aroma dan rasa kopi yang lebih gurih dan nikmat juga untuk
menggalakkan penggunaan gula produk lokal (masyarakat serkitar Tangerang). Di atas
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telah dijelaskan bahwa penggunaan gula aren/kelapa disamping memberikan sensasi rasa
dan aroma juga untuk menggalakkan penggunaan produk masyarakat. Gula kelapa/aren ini
cukup banyak di jual di pasar KLampung Melayu sehingga dari aspek ketersediaan cukup
aman. Selain itu jika kita perhatikan, inovasi produk kopi pabrikan (sachet) juga sudah
banyak yang menawarkan kreasi dengan menggunakan gula aren/kelapa (dapat dilihat pada
iklan di TV). Hal ini menunjukkan bahwa seduhan kopi dengan gula aren/kelapa sudah
mulai banyak penggemarnya. Bahkan dalam sebuah iklan digambarkan bahwa
penggemarnya bukan orang tua tetapi justru kaum milenial (remaja).

Gambar 7 : Kegiatan pelatihan (Dokumentasi pribadi)
Sumber : Penulis (2019)

Pelatihan ini terutama dihadiri oleh 5 peserta utama yang diharapkan nanti dapat
menjadi pemula dalam usaha jualan kopi tubruk. Dalam pelatihan ini hadir pula
Koordinator Pokdarwis dan Sekretaris Kelurahan. Meskipun hanya sebentar namun sempat
juga menikmati hasil racikan/ seduhan kopi tubruk dari tim mahasiswa yang memberi
pelatihan.
Bantuan Pendukung
Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada 5 mitra yang bersedia menjadi pelopok
penggerak penjualan kopi tradisional (tubruk), di akhir pelatihan diberikan kepada mereka
1 paket alat pokok pembuatan kopi tubruk. Masing-masing paket terdiri dari 1 termos air
panas ukuran 12 gelas, 1 teko ukuran sedang merek Halco, 1 alat pres kopi (mocca pot)
ukuran 2 gelas. Selain itu juga diberikan 2 toples tempat gula dan kopi ukuran 1kg, ½ kg
kopi bubuk, 1kg gula pasir dan 1/2kg gula merah dan spanduk kecil (60x100cm). Spanduk
berisi tulisan pokok “Disini Tersedia Kopi Tubruk Asli”. Dengan bantuan ini diharapkan
dapat digunakan untuk mencoba pembuatan kopi tubruk dan sekaligus sebagai modal awal.
Dengan spanduk diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengunjung tentang
adanya kopi tubruk yang disediakan di warung tersbut.
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Gambar 8 : Penyerahan Bantuan alat Pendukung
Sumber : Penulis 2019

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas dapat dismpulkan bahwa pengabdian terkait pemberdayaan
perempuan melalui rintisan usaha warung kopi tubruk ini mampu memberikan tambahan
penghasilan dan menambah daya tarik destinasi pariwisata pulau Untung Jawa. Disamping
mampu menambah kehangatan dan keramahan pelayanan masyarakat Untung Jawa juga
mampu berperan untuk mengurangi bertambahnya sampah dari bungkus makanan dan
minuman khususnya kopi yang selama ini dijual (kopi sachet). Dengan rintisan usaha
warung kopi tubruk ini juga mampu menciptakan mata rantai baru dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu hasil kopi bubuk dan gula aren/kelapa dapat
menjadi bagian yang saling melengkapi. Selain itu juga tumbuhnya usaha baru berupa
makanan atau jajanan lokal sebagai teman minum kopi. Pada akhirnya semua aktivitas di
atas mempu menciptakan daya tarik baru dalam pengembangan destinasi pariwisata di
pulau Untung Jawa.
Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Dengan terlaksanannya pengabdian ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas
kerjasamanya yang baik selama ini kepada Bapak Lurah dan Sekretaris Kelurahan serta
seluruh Perangkat Kelurahan pulau Untung Jawa. Selain itu juga kepada koordinatior
Pokdarwis (bang Rusli) yang selama ini banyak memfasilitasi kebutuhan kami baik dalam
penelitian maupun pengabdian. Kepada Ibu-ibu mitra yang telah bersedia menjadi perintis
untuk membuka usaha “Warung Kopi Tubruk”. Semoga upaya kita selalu mendapatkan
berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kiranya kita semua patut bersyukur
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ABSTRAK
Optimalisasi pengetahuan dan ketrampilan sangat dibutuhkan oleh para pembatik pada umumnya, begitu juga
dengan para pembatik yang tergabung dalam koperasi Rumah Batik Setu (RBS). Bentuk ketrampilan dan
pengetahuan yang sedang dibutuhkan oleh RBS adalah kreativitas dan pengayaan berbagai variasi jenis motif
batik dari yang bermotif baku hingga kontemporer. Pada PKM kali ini akan memberikan pengayaan
ketrampilan dan pengetahuan berupa pelatihan penciptaan batik dengan motif abstrak kontemporer. Motif
abstrak kontemporer ini diberikan kepada para pembatik RBS dengan pertimbangan pada peningkatan aspek
kuantitas dan kualitas produksi. Kegiatan PKM ini dilakukan juga dengan mentransfer IPTEKS pada mitra
melalui metode pelatihan/sosialisasi dan pendampingan. Hasil kegiatan yang diharapkan adalah
meningkatnya pengetahuan mitra tentang teknis sederhana bagaimana menciptakan diversifikasi motif batik
selain motif batik yang sudah sering dibuat sebelumnya. Ketrampilan penciptaan batik abstrak ini diharapkan
akan menjadi awalan kegiatan yang berkelanjutan secara mandiri menciptakan karya-karya batik abstrak
lainya yang lebih bervariasi dan mempunyai nilai jual serta menjadi ciri khas Rumah Batik Setu Tangerang.
Kata kunci: motif batik abstrak, variasi motif abstrak khas
ABSTRACT
Optimization of knowledge and skills is needed by batik makers in general, as well as batik makers who are
members of the Rumah Batik Setu cooperative (RBS). The forms of skills and knowledge that are currently
needed by RBS are creativity and enrichment of various types of batik motifs from standard to contemporary
motifs. This time, this community service will provide enrichment of skills and knowledge in the form of batik
creation training with contemporary abstract motifs. This contemporary abstract motif was given to the RBS
batik makers with the consideration of increasing the quantity and quality aspects of production. PKM
activities are also carried out by transferring science and technology to partners through training / outreach
and mentoring methods. The expected result of the activity is the increased knowledge of partners about
simple techniques on how to create a diversification of batik motifs other than those that have often been
made before. It is hoped that this abstract batik creation skill will be the start of sustainable activities
independently creating other abstract batik works that are more varied and have a selling value and become
the hallmark of Rumah Batik Setu Tangerang.
Key words: motif Batik, variation of typical abstract motif

1.

PENDAHULUAN
Pilihan untuk menjadi wirausaha dengan komoditas batik saat ini memiliki
tantangan yang memang tidak mudah untuk dijalani. Berbagai kendala datang dari berbagai
faktor, baik dari internal maupun eksternal. Usaha batik rumahan banyak yang tidak
mampu bersaing dengan industri tekstil yang memproduksi batik printing. Padahal batik
printing yang membanjiri pasar tersebut sebetulnya bukanlah produk batik yang hakiki,
karena hakikat batik yang sebenarnya tidak dihasilkan dari produksi mesin. Untuk itu kita
perlu mendefinisikan kembali apa hakikat batik sebenarnya agar masyarakat semakin
paham bahwa batik itu bukan kain yang diberi motif Parang Rusak, Garuda, Kawung, dan
lain sebagainya. Batik adalah produk yang dihasilkan dari serangkaian proses dikerjakan
secara komprehensif. Jadi Batik itu bukanlah definisi untuk jenis motif dari kain produksi
pabrik tekstil. Fenomena “salah paham” terhadap definisi batik ini semakin parah ketika
masyarakat masih belum banyak yang mendapat edukasi tentang makna kain batik yang
sesungguhnya. Akhirnya masyarakat pun tidak peduli dengan fenomena ini dan
menganggap batik yang mereka pakai selama ini sudah sesuai dengan konvensi umum yang
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berlaku. Padahal filosofi batik sebenarnya seperti yang dikatakan Komarudin Kudiya
seorang seniman batik terkenal, adalah selama motif ditorehkan dengan lilin dan proses
pewarnaan rintang celup, itu adalah batik.(Kudiya, 2011:78). Fenomena yang salah dalam
mengapresiasi batik selama ini diperparah lagi dengan pihak pemerintah yang seolah juga
tidak peduli dengan membiarkan industri tekstil dari dalam dan luar negeri mencetak kain
batik ribuan meter dipakai masyarakat untuk melengkapi hari batik nasional. Padahal
seharusnya pemerintah melalui kementerian terkait mensosialisasikan tentang filosofi batik
yang sesungguhnya bukanlah tekstil bermotif batik akan tetapi kain yang digambari secara
manual dengan lilin malam dan teknis rintang celup. Kondisi ini masih terjadi hingga saat
ini hingga banyak usaha rumahan batik tulis tutup usahanya karena tidak mampu bersaing
harga dengan ‘batik’ pabrikan yang jauh lebih murah harganya. Seperti ang pernah terjadi
pada tahun 1970-an banyak usaha batik di daerah Laweyan mengalami kebangkrutan akibat
gempuran tekstil bermotif batik (Permanasari,2019:227). Menjadi ironi di ketika Unesco
secara resmi menyatakan batik sebagai warisan tak benda dunia pada Indonesia pada
tanggal 2 Oktober 2009. Namun sebaliknya kita tidak peduli dengan nasib para pembatik
tradisonal yang sudah susah payah membuat batik sebagai sumber nafkahnya yang
sekaligus dalam upaya menjaga tradisi. Para pengrajin batik sebagai pelestari budaya asli
Indonesia tersebut tidak mendapat “perlindungan”. Keberadaan mereka sudah sepantasnya
diberi apresiasi dengan menganjurkan masyarakat untuk membeli produk batiknya agar
usaha mereka terus berkembang dan survive.
Apresiasi masyarakat pada batik relatif masih belum ideal, namun beruntunglah masih
ada para perajin batik tradisional yang ingin tetap melestarikan batik tradisional, batik yang
dikerjakan secara manual bukan batik produksi mesin. Salah satunya yang baru merintis
usaha pelestarian batik tradisional ini adalah Rumah Batik Setu di daerah Tangerang
Selatan. Dengan kondisinya yang belum banyak pengalaman dalam proses pengelolaan dan
pengaturan produksinya ia tetap berkeyakinan akan berhasil suatu hari nanti. Koperasi
Rumah Batik Setu ini seolah tidak peduli dengan semua kendala dan hambatan yang ada.
Para pembatik dan pengelola Rumah Batik Setu (RBS) terus berkarya tanpa lelah. Dalam
kondisi yang belum mapan itu, RBS terus aktif mengikuti event-event yang dapat dijadikan
ajang promosi batiknya. Melihat semangat dan kesungguhan para pembatik di koperasi
RBS ini membuat tim PKM Untar terketuk hati untuk membantu mereka memberikan
pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari bantuan manajemen pengelolaan produksi,
pengelolaan finansial, hingga pendampingan pembelajaran menciptakan motif-motif mulai
dari tradisional hingga motif abstrak kontemporer seperti yang dilakukan tim PKM Untar
saat ini. Batik abstrak kontemporer merupakan batik tulis tanpa motif dengan cap atau
dicetak. Namun, dibuat dengan karya tangan dan kreativitas tinggi agar menghasilkan
corak dan warna-warni batik yang menarik.
Kegiatan pendampingan melalui PKM ini ini dalam rangka menanamkan sikap
untuk selalu mencari gagasan kreativitas dalam menciptakan motif-motif inovatif tanpa
harus selalu bergantung pada motif-motif yang umum di pasaran. Pasar pengguna batik
sangat beragam. Batik tidak hanya dipakai untuk usia dewasa dan untuk acara-acara resmi
saja. Motif batik saat ini sudah begitu beragam dengan segmentasi pasar beragam pula
sehingga peluang pasar pun terbuka lebar.
Kelompok yang menjadi mitra yang dibina dalam kegiatan ini meliputi kelompok
masyarakat yang bernaung pada kelompok koperasi usaha Rumah Batik Setu , dengan
pengurus berjumlah delapan orang dengan ketua bernama Ibu Mayunih. Aspek penting
yang menjadi fokus PKM ini adalah dengan poin-poin berikut di bawah ini :
1. Ditanamkan nilai-nilai budaya terkait filosofi batik yang sebenarnya, batik itu
adalah kegiatan budaya Indonesia asli yang dilindungi dan sudah diakui
Unesco
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2. Batik bukanlah motif yang boleh diproduksi dicetak dengan mesin secara
massal, batik adalah karya cipta manusia menggunakan teknis secara manual
3. Memberikan pengetahuan tentang penciptaan motif batik kontemporer secara
manual sebagai pengayaan wawasan batik
4. Kreativitas dalam penciptaan motif baru yang tidak terikat dengan motif batik
yang sudah umum di pasaran

Berdasarkan alasasan di atas dirasa perlu meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan bagi para pembatik di koperasi RBS secara berkesinambungan dan senantiasa
mengamati tren kebutuhan batik masyarakat yang juga terus berubah.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi kelompok koperasi batik Setu, solusi
yang ditawarkan berupa, pembelajaran menciptakan diversifikasi motif batik secara
kreatif dan memiliki value yang baru.
Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, ada beberapa langkah yang perlu
dilakukan.
a. Tim PKM sebagai tutor menghubungi pihak terkait, yaitu pemilik usaha untuk
minta ijin melakukan sosialisasi lalu berkoordinasi agar dapat memberikan
jadwal pelaksanaan.
b. Tim PKM sebagai tutor menyampaikan materi sosialisasi melalui diskusi dan
mereview karya batik yang sudah pernah dibuat sebelumnya
c. Tim PKM mendengarkan keluhan dan kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan
yang sedang dibutuhkan anggota koperasi batik RBS
d. Tim PKM dan tutor memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
ketrampilan para anggota RBS
e. Tim PKM dan tutor melakukan evaluasi pada hasil pelatihan
3. PROSES KEGIATAN PELATIHAN
Kegiatan pendampingan dilakukan melalui desain motif batik, mulai dari tahap
pengenalan bahan, alat alat, sampai praktek membuat motif baru. Langkah-langkah
kegiatan pendampingan pembuatan desain motif batik adalah :
a. Tim meninjau ulang desain-desain motif yang pernah dibuat mitra sebelumnya
b. Tim menawarkan penjajakan pengembangan motif baru yang dapat dijadikan cirti khas
Rumah Batik Setu dan diharapkan pula suatu hari menjadi motif batik berciri khas
Banten
c. Tim mempelajari beberapa alternatif motif yang disesuaikan dengan keinginan mitra
d. Tim menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk mendesain motif baru
e. Tim beserta mitra melakukan proses kegiatan mendesain motif batik
f. Tim menyampaikan pilihan beberapa motif yang akan digunakan saat melakukan
pembelajaran membatik
g. Tim mengenalkan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk menciptakan motif
h. Tim melakukan pendampingan pada pengrajin untuk memulai menggambar motif
baru
i. Tim beserta ketua koperasi mengevaluasi hasil gambar motif yang berhasil diciptakan
j. Tim menyerahkan hasil mendesain motif batik kepada pengurus koperasi
Pada saat pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada metode pelaksanaan di atas,
tutor juga berperan sebagai fasilitator dalam proses pendampingan. Pertama, tutor
memberikan review terhadap desain motif batik yang sudah dibuat sebelumnya. Kedua,
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memberikan kesempatan untuk memperbaiki desain motif batik dengan membuat desain
motif dengan mengacu pada contoh desain yang diberikan tutor. Ketiga, tutor memberikan
review terhadap desain yang sudah dibuat oleh para pembatik. Keempat, setelah dilakukan
review terhadap motif batik yang telah diperbaiki, selanjutnya desain siap untuk diterapkan
pada langkah selanjutnya.
4. HASIL
DAN
PEMBAHASAN
PEMBUATAN
BATIK
ABSTRAK
KONTEMPORER
a. Persiapan
Tahap awal kegiatan dimulai dengan mempersiapkan bahan dan peralatan yang
terdiri dari
1. Kain mori
2. Lilin malam dan kompor
3. Pewarna batik dan seperangkat peralatan untuk melorot lilin
4. Meja penopang kain mori / kayu span
5. Kayu span penjemur

Gambar.1. Persiapan peralatan membatik

b. Tahapan pelaksanaan kegiatan
Tahapan tutorial pembelajaran pembuatan batik dengan motif batik abstrak
kontemporer dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
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1) Menentukan terlebih dahulu pilihan elemen grafis yang akan dieksplorasi
sebagai motif. Pada kegiatan tutorial PKM ini dipilih elemen garis berupa
brush stroke / goresan kuas.
2) Menentukan komposisi goresan pertama yang akan menghasilkan
komposisi brush stroke dengan warna kain mori yaitu warna putih

Gambar 2. Proses menggoreskan kuas yang sudah dicelupkan lilin malam sambil mengatur
komposisi

3) Proses dilanjutkan dengan memberi warna pada kain mori yang sudah diberi
goresan kuas yang nantinya menghasilkan komposisi goresan kuas
berwarna putih kain

Gambar 3. Proses mewarnai kain dengan warna pertama dengan cara mencelupkan kain mori
dalam larutan pewarna

4) Proses eksplorasi garis goresan kuas dilanjutkan lagi setelah kain diberi
warna dan dikeringkan terlebih dahulu. Goresan kuas yang ke dua ini
untuk mendapatkan goresan dengan warna hasil celupan pada tahap ke tiga.
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Gambar 4. Proses pemberian goresan kuas yang ke dua untuk yang akan
menghasilkan warna hasil pencelupan warna sebelumnya

5) Tahap selanjutnya adalah mewarnai lagi kain mori yang sudah diberi
goresan kuas ke dua. Setelah itu kain dikeringkan lagi. Pada tahap ini bisa
dianggap selesai jika memang hanya akan mengeksplor komposisi dengan
dua warna saja seperti pada tutorial PKM pada koperasi RBS ini.
6) Tahap terakhir adalah ‘mengunci’ warna pada kain mori dengan
memberikan larutan khusus agar tidak luntur pada saat dilorot.
7) Tahap akhir adalah pelorotan adalah tahap menghilangkan goresan lilin
malam yang menempel pada kain

Gambar 5. Proses pelorotan / menghilangkan lilin malam yang menempel pada kain

8) Tahap akhir adalah pengeringan kain yang sudah selesai dilorot dan
selesailah sudah rangkaian proses pembatikan
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Gambar 6. Hasil pendampingan pelatihan pembuatan batik dengan motif abstrak kontemporer
pada koperasi Rumah Batik Setu Tangerang Selatan

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Materi pembelajaran ketrampilan dan pengetahuan tentang menciptakan
diversifikasi motif batik abstrak kontemporer bagi kelompok usaha rumah batik
Setu berlangsung dengan baik
2. Pelatihan teknis dan proses eksplorasi kreatif dalam membuat batik abstrak
kontemporer menghasilkan karya batik yang menambah pengalaman baru untuk
menghasilkan motif batik yang kekinian
3. Dalam proses pembuatan batik bermotif abstrak kontemporer ini ditemukan
beberapa masalah terkait teknik pencampuran warna yang masih belum konsisten
antara produk yang satu dengan lainnya dan ini menjadi pengalaman bagi mitra
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4. Ditemukan adanya kerusakan material kain jika diberi cairan lilin malam terlalu
panas, dan ini menjadi pembelajaran baru juga bagi peserta
5. Mitra sangat bersemangat menerima materi dan menjadi inspirasi untuk membuat
motif- motif abstrak kontemporer yang selanjutnya akan direalisasikan ke kain yang
sudah disediakan oleh Tim.
B. SARAN
Perbaikan secara kontinyu pada koperasi usaha rumah batik Setu
dilakukan, antara lain dapat dikembangkan dalam kajian selanjutnya.

terus dapat

1. Proses pembinaan dan pendampingan dengan sering evaluasi pada kontinuitas dan
kualitas motif yang sudah dibuat.
2. Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan yakni pelatihan pengembangan jenis media
selain kain mori dan lilin malam panas
3. Melakukan pemberian peningkatan wawasan terkait dengan media-media lain yang
relevan dengan kebutuhan pasar
C. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada :
1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara
2) Koperasi Rumah Batik Setu yang sudah mempercayakan tim PKM Universitas
Tarumanagara untuk memberikan pelatihan dan pendampingan
3) Teman-teman dan pihak yang sudah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan
PKM di Koperasi Rumah Batik Setu
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ABSTRAK
Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan bagian dari tatanan sosial budaya di berbagai daerah di Indonesia,
yang juga membuka lahan perekonomian bagi masyarakat kecil yang juga memasarkan produk Industri Kecil
Menengah (IKM). Taman Impian Jaya Ancol adalah salah satu kawasan rekreasi di Jakarta yang memiliki
mitra IKM dan memasarkan produknya melalui kiosk mobile PKL. Kondisi kiosk mobile PKL di Taman
Impian Jaya Ancol belum memiliki standar antrophometri, fungsi dan estetika sesuai dengan citra lingkungan
taman rekreasi. Melalui kemitraan dengan Program Studi Desain Interior Untar, perancangan kiosk mobile
dilakukan untuk mencapai standarisasi yang diharapkan. Kegiatan ini, menggunakan metode perancangan
(Kilmer, 2014) mencakup proses analisis programming brief desain dan proses sintesis perancangan awal
(desain skematik) yang bertujuan memudahkan fungsi kerja PKL sehingga menarik minat pembeli. Dan
memberikan wawasan serta pengalaman dalam proses perancangan yang melibatkan pengguna dan pembeli
sebagai bagian dari pengambil keputusan hasil desain. Konsep desain yang mengangkat tema “Mainan+Troly
Anak” merupakan solusi desain yang dianggap tepat oleh mitra dan pengguna, hanya saja terdapat perbedaan
pendapat antara mitra dan pengguna mengenai implementasi pada desain alternatif 1 dan 2 (yang dianggap
serupa dan fungsional) dengan desain alternatif 3 (secara estetika bentuk lebih menarik). Sehingga tim desain
memutuskan untuk membuat kuesioner kepada responden (mahasiswa, umum, anak dan dewasa) untuk
memilih desain yang akan digunakan. Hasil kuesioner mencatat 50% responden setuju dengan desain
alternatif 1 atau 2 berbanding 40% memilih alternatif 3 dan 10% tidak memilih keduanya.
Kata Kunci: kiosk mobile, Pedangan Kaki Lima, Ancol, ergonomis, desain
ABSTRACT
Street vendors or PKL are part of the socio-cultural structure in various regions in Indonesia, which also
opens up economic for small communities and market Small and Medium Industries (IKM) products. Taman
Impian Jaya Ancol is one of the recreational areas in Jakarta that has IKM partners and markets its products
through PKL mobile kiosks. The condition of the PKL mobile kiosk in Taman Impian Jaya Ancol does not yet
have anthropometric, function and aesthetic standards in accordance with the image of the recreational park
environment. Through a partnership with the Untar Interior Design Department, the design of mobile kiosk
is carried out to achieve the expected standardization. This activity, using the design method (Kilmer, 2014)
includes a design brief programming analysis process and an initial design synthesis process (schematic
design) which aims to facilitate the work functions of street vendors so that they attract buyers. And provide
insight and experience in the design process that involves users and buyers as part of the design decision
maker. The design concept with the theme "Toys + Kids Troly" is a design solution that is considered
appropriate by partners and users, it's just that there are differences of opinion between partners and users
regarding the implementation of alternative designs 1 and 2 (which are considered similar and functional)
with alternative designs 3 (aesthetically more attractive form). So that the design team decided to make a
questionnaire to the respondents (students, general, children and adults) to choose the design to be used. The
results of the questionnaire noted that 50% of respondents agreed with alternative designs 1 or 2 compared
to 40% choosing alternative 3 and 10% did not choose both.
Keywords: Kiosk mobile, street vendors, Ancol, egonomic, design.

1.

PENDAHULUAN
Sektor Industri Kecil Menengah (IKM) berperan dalam menopang pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Persaingan era globalisasi yang makin ketat menyebabkan IKM
harus dapat memproduksi produk yang unggul di dalam pasar, sehingga dapat memuaskan
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keinginan atau kebutuhan konsumennya (Irawan, 2002). Desain produk merupakan
pembahasan mengenai bidang pemasaran yang sangat penting. Di jaman modern ini,
produk tidak hanya dilihat dari fungsi saja namun dari estetika desain produk tersebut. Kata
desain sering di artikan sebagai sebuah rancangan, rencana atau gagasan.. Pengertian desain
bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Desain juga dapat diartikan
sebagai suatu kreasi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara tertentu. Desain juga dapat
merupakan pemecahan suatu masalah dengan target yang jelas. Jadi jelaslah bahwa desain
tidak semata-mata rancangan di atas kertas, tetapi juga proses secara keseluruhan sampai
sebuah rancangan, rencana atau gagasan terwujud dan memilki nilai. Berdasarkan hal
tersebut, maka desain adalah suatu hasil apresiasi dan kreasi yang berasal dari gagasan atau
ide manusia dalam upaya memberdayakan diri melalui hasil ciptaannya untuk menjalani
kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Menurut Budi Haris pada jurnal manajemen (2019), Dalam kaitannya dengan sebuah
produk, pengertian desain produk adalah proses kreasi sebuah produk yang
menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah
bagi masyarakat. Desain produk adalah konseptualisasi ide tentang produk dan
transformasi ide menjadi kenyataan. Untuk mengubah ide menjadi kenyataan, sebuah
spesifikasi tentang produk disiapkan. Spesifikasi ini disiapkan dengan mempertimbangkan
berbagai kendala seperti proses produksi, harapan konsumen, dan sebagainya. Dalam tahap
desain produk sampai keputusan akhir mengenai produk, setiap aspek produk dianalisis.
Keputusan ini dapat berupa aspek apa pun yang terkait dengan produk, misalnya dimensi
dan toleransi, jenis bahan untuk setiap komponen, dan sebagainya.
Dari hasil penelitian oleh Soedjana (2015) secara spesifik yang di maksud pedagang
kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual diatas
trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan,pusat rekreasi
atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak
menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore
maupun malam hari. Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya
PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan
penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat
menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain
itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.
Taman Impian Jaya Ancol, merupakan salah satu taman rekreasi yang memiliki mitra
IKM untuk memasarkan produknya melalui kiosk mobile PKL. Desain kiosk mobile PKL
Taman Impian Jaya Ancol harus memenuhi standar antrophometri, fungsi dan estetika
sesuai dengan citra lingkungan taman rekreasi. Salah satu cara untuk dapat memecahkan
masalah mengenai PKL adalah dengan mengembangkan desain berupa produk Gerobaknya
atau kiosk mobile, Tampilan Gerobak atau kiosk mobile yang memiliki fungsi dan estetika
tertentu merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan pendapatan dari PKL dan
juga penataan visual PKL pada daerah tertentu sesuai dengan tema local konten atau
kebijakan dari daerah tempat PKL berjualan, sehingga kualitas lingkungan di suatu wilayah
atau daerah tersebut tetap dapat ditingkatkan atau disesuaikan. Melalui Program
Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang
ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Kami, dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ingin
mmendukung kegiatan pembangunan, pemberdayaan, serta pengembangan potensi yang
diprogramkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa memiliki kepedulian
kepada masyarakat untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada
masyarakat. Kegiatan ini sebagai program percontohan yang apabila memungkinkan dapat
dilanjutkan dengan program atau bentuk kegiatan lainnya melalui perrancangan kiosk
mobile untuk PKL dengan studi kasus di kawasan wisatan Taman Impian Jaya Ancol.
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2.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini menggunakan metode perancangan (Kilmer, 2014) dimulai dengan tahap
pengumpulan informasi dan analisis brief (programming), kemudian dilanjutkan dengan
proses perancangan (sintesis) dengan membuat alternatif desain untuk memberikan solusi
dari permasalahan yang ada. Agar dapat berlangsung dan menghasilkan manfaat yang
maksimal, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan produk kreatif yang memberi nilai
baru dalam industri kiosk mobile PKL. Produk kiosk mobile ini dapat menjadi salah satu
pilihan dalam pemenuhan kebutuhan pengguna. Keterlibatan mahasiswa FSRD Untar
sebagai pendukung untuk kelancaran kegiatan proses desain dan pematangan ide-ide dasar
dari desain kiosk mobile ini.
Tema perancangan kiosk mobile akan dipilih melalui analisis dari kriteria-kriteria /
komponen-komponen terkait. Salah satunya adalah lokasi kawasan Taman Impian Jaya
Ancol yang terletak di Pantai Utara Jakarta. Selain itu juga dapat mengambil kelebihan dari
wahana-wahana yang ditawarkan oleh Taman Impian Jaya Ancol, mislanya: karakter
Dunia Fantasi, atau pertunjukan hewan di Gelangang Samudra dan lain sebagainya.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kegiatan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu: tahap pengumpulan data
(analisis) dan tahap perancangan (sintesis), kemudian dilanjutkan dengan tahap
implementasi atau pembuatan karya. Tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
karena adanya hubungan mitra dan komunikasi yang lancar antara tim, mitra dan pengguna.
Analisis dan inventarisasi kondisi di lapangan
Survey ke lokasi dilakukan pada awal pembuatan proposal kegiatan berdasarkan surat
permohonan dari mitra, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang lebih
spesifik setelah proposal kegiatan disetujui oleh DPPM Universitas Tarumanagara. Data
yang didapatkan merupakan dasar pembuatan konsep dari perancangan kiosk mobile ini.
Tema perancangan Kiosk Mobile akan dipilih melalui analisis dari kriteria-kriteria /
komponen-komponen terkait. Salah satunya adalah lokasi kawasan Taman Impian Jaya
Ancol yang terletak di Pantai Utara Jakarta. Selain itu juga dapat mengambil kelebihan dari
wahana-wahana yang ditawarkan oleh Taman Impian Jaya Ancol, mislanya: karakter
Dunia Fantasi, atau pertunjukan hewan di Gelangang Samudra dan lain sebagainya.
Adapun logo Taman Impian Jaya Ancol merupakan dasar dari tema perancangan yang
atraktif dan dinamis, seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Logo Taman Impian Ancol
(Sumber: Manajemen Taman Impian Ancol)

Logo dan nama Taman Impian Ancol dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan
konsep desain kiosk mobile, penggunaan color identity yang memberikan kesan dinamis
1011

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dan berwarna ceria akan dijadikan sebagai dasar pembuatan grafis pada perancangan kiosk
mobile yang fungsional dan ergonomis. Adapun kondisi eksisting kiosk mobile saat ini
yang tidak terstandarisasi (berbeda-beda) dan tidak memiliki identitas sebagai kiosk mobile
kawasan Taman Impian Ancol juga menjadi pertimbangan bagaimana desain kiosk mobile
yang dapat mencakup fungsi penyimpanan produk, mendisplay produk dan memiliki
ergonomis yang baik. Kondisi beberapa kiosk mobile yang tidak terstandarisasi seperti
terlihat pada Gambar 2(a) dan 2(b).

(a)
(b)
Gambar 2. (a) salah satu Kiosk mobile untuk produk kaca mata/dompet dan
(b) kiosk mobile untuk produk topi
Sumber: Penulis, 2020

Setelah melakukan observasi lapangan, tim pelaksana kegiatan kemudian melakukan
wawancara dengan mitra pemberi tugas dan pengguna kiosk mobile untuk membuat konsep
perancangan. Kegiatan ini dapat disimpulkan dalam bentuk tabel dibawah ini:
No
1

Tabel 1. Kesimpulan Hasil Wawancara, Brief, Analisis Citra dan Pangsa Pasar
Objek
Uraian
Mitra Pemberi Tugas:

-

Pemberi Tugas menginginkan desain kiosk mobile
yang inovatif, sesuai dengan tema Taman Impian
Ancol.

Pengguna (user) kiosk
mobile:

-

Mitra penjual PKL

-

Citra Ancol

-

Mengharapkan kiosk mobile yang mampu
menampung produk yang beragam dengan
keamanan yang baik dan terlindung dari hujan.
Mudah dilihat dan dapat menjadi daya tarik orang
untuk membeli produk.
Mudah untuk digunakan, stabil dan aman.
Lokasi: Kawasan Taman Impian Ancol,
memberikan kesan Pantai/Laut, Biru, Alam dan
Dinamis.
Logo Ancol: mewakili fasilitas public yang rekreatif
dan imajinatif.
Kawasan Taman Impian Ancol yang dilengkapi
dengan fasilitas rekreatif lain seperti: Dunia Fantasi,
Seaworld, Eco Park, Gelangang Samudra, dan lai-

Ayusta Gita Wiguna CH,
S.Sn. (Manager Desain)
2

3

-
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4

Pangsa Pasar

-

lain, meberian kesan yang dinamis, rekreatif dan
atraktif.
Domestik dan Mancanegara.
Lelaki dan Perempuan
Anak-anak dan Dewasa
Ekonomi kelas menengah ke atas
Bersifat Universal

Setelah mengumpulkan data dan wawancara, kegiatan kemudian dilakukan dengan
brainstorming konsep awal desain menggunakan pensil dan kertas A4. Kegiatan ini
melibatkan seluruh tim pelaksana kegiatan ini.
Pelaksanaan perancangan kiosk mobile
Kegiatan perancangan kiosk mobile dilakukan bertahap dengan melakukan studi
ergonomi (Gambar 2), menyusun konsep awal dan membuat alternatif desain kiosk mobile.

Gambar 3. Data Antropometri dan Ergonomi pada cabinet
Sumber : Human Dimension, 2020

Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Maret-Juni, dengan kebijakan
Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dari pemprov DKI Jakarta pada masa pandemic
COVID 19, sehingga proses perancangan dilakukan secara daring, begitu juga dengan
penyampaian dan presentasi desain kepada mitra. Studi ergonomi dari data literature dapat
dilihat pada Gambar 2 dan identifikasi masalah serta konsep perancangan awal dapat dilihat
seperti pada Gambar 3. Setelah Proses programming brief dan analisis kriteria-kriteria
perancangan maka diusulkan untuk menggunakan tema “Mainan + Troly Anak” sebagai
dasar perancangan untuk kiosk mobile Ancol ini, konsep perancangan (Gambar 3)
merupakan dasar bagi tim yang kemudian disetujui oleh mitra dan juga pengguna kiosk
mobile. Setelah itu proses perancangan memasuki tahapan pengembangan desain dengan
mengimplementasikan tema perancangan ke dalam bentuk perancangan fisik kiosk mobile.
Proses ini diawali dengan pembuatan sketsa desain oleh Tim desain, yang kemudian
direalisasikan ke dalam bentuk gambar tampak dan gambar presentasi 3 dimensi seperti
yang terlihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Desain Brief dan Konsep Desain
Sumber: Penulis, 2020

(a)

(b)

Gambar 5. (a) Desain kiosk mobile alternatif 1 dan (b) alternatif 2
Sumber: Penulis, 2020

Pengembangan desain dari usulan alternatif 1 dan 2 dengan menambahkan unsur grafis
merupakan strategi yang berhasil, karena mitra dan pengguna sangat setuju dari segi
estetika. Kiosk mobile sudah memiliki ciri khas yang sesuai dengan kawasan Taman Impian
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Ancol yang dinamis, atraktif dan juga menarik untuk dilihat. Implementasi grafis pada
desain kiosk mobile alternatif 1 dan 2 dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Aplikasi grafis pada kiosk mobile alternatif 1 dan 2
Sumber: Penulis, 2020
Disaat yang bersamaan, tim desain juga mengusulkan alternatif desain 3 yang lebih
bermain dan sangat tematis tentang laut. Mengambil konsep “Yellow Submarine” dari lagu
the Beatles yang sangat inspiratif dijadikan sebagai dasar perancangan alternatif ke 3 dari
kiosk mobile Ancol. Desain alternative ke-3 ini sangat disukai oleh mitra (Tim Manajemen)
hanya saja menurut pengguna terdapa kelemahan saat harus secepatnya merapihkan kiosk
apabila misalnya ada hujan atau ada keperluan mendadak lain yang menyulitkan untuk
menyimpan produk dan merapihkan kiosk agar aman. Selain itu menurut pengguna, desain
alternatif 3 ini juga dianggap akan mengurangi fasilitas penyimpanan produk karena bidang
atas tidak bisa untuk mendisplay sepanjang waktu, walaupun secara fungsi pengendalian
kiosk dianggap akan lebih mudah saat membawa atau mobilisasi dalam kondisi tertutup.
Desain alternatif 3 dapat dilihat pada Gambar 6(a) dan 6(b).
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Gambar 6. (a) Desain kiosk mobile alternatif 3 dan (b) proses buka tutup display.
Sumber: Penulis, 2020

Konsep desain yang mengangkat tema “Mainan+Troly Anak” merupakan solusi desain
yang dianggap tepat oleh mitra dan pengguna, hanya saja terdapat perbedaan pendapat
antara mitra dan pengguna mengenai implementasi pada desain alternatif 1 dan 2 (yang
dianggap serupa) dengan desain alternatif 3. Sehingga tim desain memutuskan untuk
membuat kuesioner kepada responden (mahasiswa, umum, anak dan dewasa) untuk
memilih desain yang akan digunakan. Hasil kuesioner mencatat rata-rata 50% responden
setuju dengan desain alternatif 1dan 2 berbanding 40% memilih alternatif 3 dan 10% tidak
memilih keduanya. Diagram hasil kuesinoer pemilihan alternatif desain oleh 25 responden
dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.
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Gambar 7. Diagram Hasil Kuesioner Pemilihan Desain
Sumber: Penulis, 2020

4. KESIMPULAN
Sebuah perancangan produk dapat menjadi sarana untuk berinteraksi antara manusia
dengan menambahkan unsur-unsur kreatif seperti salah satunya menggunakan bentuk yang
selain fungsional tetapi juga memliki karakteristik yang unik sesuai dengan kebutuhan citra
yang ingin dicapai melalui tampilan estetika dan visual yang menarik. Kebutuhan untuk
menampilkan display rpoduk utnuk dijual kepada masyarakat memerlukan perancangan
display yang manrik seperti disebutkan sebelumnya. Dengan pertimbangan analisa kriteria
yang didapatkan dari Pemilik, pengguna dan lokasi dimana produk itu akan dipasarkan
maka dapat dihasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi dari permasalahan
yang ada. Pertimbangan dalam perancangan mengacu pada kriteria utama dari pengguna,
dalam hal perancangan kiosk mobile Ancol ini adalah para penjual produk. Pengguna yang
lebih mengutamakan fungsi, keamanan dan penyimpanan serta display produk sedikit
mengesampingkan nilai estetika yang dianggap mengurangi nilai atau kriteria fungsi
tersebut. Sehingga unsur estetika pada perancangan kiosk mobile Ancol tidak perlu tampil
dalam bentuk kiosk mobile yang terlalu bermain. Penggunaan aplikasi grafis 2 dimensi
dianggap sebagai solusi yang tepat dengan permasalahan fungsi serta estetika yang bisa
lebih seimbang pada kiosk mobile Ancol.
Pihak Mitra dan tim desain masih bisa bekerjasama dalam mencari solusi baru
mengenai desain kiosk mobile yang lebih menarik bukan hanya sebatas fungsi penjualan,
tetapi melalui perancangan bentuk yang inovatif. Hal ni disambut baik oleh pengguna,
walaupun pada akhirnya desain yang terpilih saat ini adalah desain yang mengutamakan
fungsi untuk penjualan dengan penambahan grafis 2 dimensi sebagai identitas dan penarik
perhatian pembeli.
Kondisi global saat ini, dengan adanya PSBB pandemi COVID 19 banyak membatasi
proses perancangan terutama untuk aplikasi pada pembuatan mock up kiosk mobile, mitra
dan pengguna masih memikirkan cara untuk secepatnya merealisasikan desain kiosk
mobile menjadi produk yang bisa digunakan sebelum kemudian dibuat secara masal untuk
para penjual (pengguna).
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ID A-SOSIAL HUMANIORA-12

PEMANFAATAN MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN PADA
PERANCANGAN ‘STRAW CHAIR’
Fivanda1, Adi Ismanto1
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ABSTRAK
Latar belakang kegiatan ini adalah sejumlah industri kecil menengah mengalami penurunan produksi
furniture sehingga menyebabkan menurunnya kegiatan ekspor dari pengrajin industri furnitur ke
mancanegara. Kegiatan PKM ini melibatkan kemitraan menengah yang bergerak di bidang industri furnitur.
Permasalahan yang dihadapi oleh kemitraan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tim
PKM. Inovasi teknologi material ramah lingkungan juga menjadi permasalahan kemitraan karena minimnya
pengetahuan tersebut. Tim PKM didukung oleh studio mitra yang terletak di Cirebon untuk mengembangkan
kegiatan perencanaan dan perancangan kursi goyang dengan material rotan sintetis. Rotan sintesis yang
terbuat dari bahan baku plastik dikenal dengan sebutan high density polythylene (HDPE). Bahan tersebut
diolah melalui proses pabrikasi menjadi helaian rotan sintetis. Rotan sintesis memiliki banyak kelebihan
ramah lingkungan, harga lebih terjangkau, menghasilkan berbagai variasi warna, lebih lentur dan ringan serta
anti rayap. Metode pelaksanaannya dimulai dengan tahap pengumpulan data informasi, analisis brief
(programming), proses penyusunan konsep desain berdasarkan informasi awal dari observasi pasar dan
kebutuhan di masyarakat, ‘Straw Chair’ ini terinspirasi dari masa pandemi Covid-19 ada kebijakan
pengurangan penggunaan kantong plastik. Konsep ide desain dari bentuk sayap kupu-kupu jenis Swallowtail.
Gambar desain furniture 3 dimensi menjadi tahap akhir pada kegiatan. Diharapkan dapat dilanjutkan dengan
pembuatan mock-up kursi apabila pandemi Covid-19 sudah mereda. Furniture kursi goyang ini bertujuan
untuk mendukung kegiatan kemitraan juga memberikan kenyamanan bagi pengguna kelompok lansia.
Kalangan lansia yang memiliki keluhan dan keterbatasan motorik tubuh serta proporsional dari fungsi
geraknya. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan dengan terus berkarya memproduksi furnitur
kursi yang lebih bervariasi.
Kata Kunci: furniture, kursi, ramah lingkungan, rotan, lansia.
ABSTRACT
The background of this activity is that a number of small and medium-sized industries have decreased in
furniture production, which has caused a decrease in export activities from craftsmen in the furniture industry
to foreign countries. This PKM activity involves a small-medium scale partnership engaged in the furniture
industry. The problems faced by the partnership are in line with the goals to be achieved through the PKM
team activities. Eco-friendly material technology innovation is also a partnership problem because of the
lack of knowledge. The PKM team is supported by a partner studio located in Cirebon to develop planning
and designing a rocking chair with synthetic rattan material. Synthetic rattan made from plastic raw
materials is known as high density polythylene (HDPE). This material is processed through a fabrication
process into synthetic rattan strands. Synthetic rattan has many advantages of being environmentally
friendly, the price is more affordable, produces a variety of colors, is more flexible and lighter and is termiteproof. The method of implementation starts with the stage of collecting information data, brief analysis
(programming), the process of drafting a design concept based on preliminary information from market
observations and needs in the community. The 'Straw Chair' is inspired by the Covid-19 pandemic, there is
a policy to reduce the use of plastic bags. The concept of the design idea of the Swallowtail butterfly wing
shape. 3-dimensional furniture design drawings are the final stage of the activity. It is hoped that it can be
continued with making chair mock-ups if the Covid-19 pandemic has subsided. This rocking chair furniture
aims to support partnership activities as well as provide comfort for elderly group users. Elderly people who
have complaints and limitations on their motoric bodies and are proportional to their motor function. This
activity is expected to be sustainable by continuing to work to produce more variation chair furniture.
Keywords: furniture, chair, eco-friendly, rattan, the elderly.
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1. PENDAHULUAN
Analisis Situasi dan Inventarisasi Data Lapangan
Tahap awal kegiatan ini dengan melakukan analisis situasi dan inventarisasi data
lapangan. Kemitraan yang terletak di Desa Karangmulya Plumbon, Cirebon, Jawa Barat
merupakan workshop atau studio yang memproduksi furniture dengan skala mikro
mencakup berbagai macam aksesoris pendukung interior berbahan rotan alami. Studio
furnitur Mastori ini dikerjakan langsung oleh Bapak Mastori dan beberapa rekannya. Studio
merupakan lahan rumah tinggal yang tidak terlalu luas.

Gambar 1. Studio Kemitraan di Desa Karangmulya, Plumbon, Cirebon
Sumber: Penulis, 2020

Pada tahap awal yang merupakan tahap observasi lapangan, tim pelaksana PKM
melakukan wawancara dengan mitra Bapak Mastori dan pengguna berbagai kalangan
khususnya kalangan lansia di Cirebon untuk menjadikan data awal dalam proses
pembuatan konsep desain dan perancangan kursi berbahan ramah lingkungan. Dapat
disimpulkan data analisis situasi dan inventarisasi kedalam bentuk tabel :
Tabel 1. Analisis Situasi dan Inventarisasi Data Lapangan
No
1

Subjek
Kemitraan

Uraian Masalah

Uraian Solusi

1) Persaingan usaha bermunculan 1) Membuat

furnitur

dengan

sentra-sentra industri pengrajin

segmentasi pasar yang terfokus

rotan di kota Cirebon, Jawa Barat.

pada 1 kalangan yaitu kalangan

(pengrajin

Pasca

lansia.

furnitur di

berkurangnya

Cirebon)

pendapatan pengrajin furnitur.

Bpk. Mastori

Covid-19

semakin

penghasilan

/ 2) Menggali potensi dan keunikan

2) Menurunnya atau berkurangnya
pasokan kayu dan rotan alami

dengan pemanfaatan material
ramah

lingkungan

pada

perancangan kursi
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3) Jumlah ekspor furniture rotan ke 3) Menggunakan material rotan
mancanegara berkurang

setiap

sintesis yang ramah lingkungan.

tahunnya.

Kelebihan : mudah diolah,

4) Membutuhkan

pengetahuan

harga terjangkau, mudah

dalam pengembangan desain dan

didapat dan anti rayap. Rotan

teknologi produksi furniture yang

sintesis mudah dibentuk dan

lebih inovatif.

diberikan perwarnaan sesuai
dengan konsep desain yang
diinginkan.
4) Produksi

kursi

goyang

ini

diharapkan dapat berkembang
dari segi material dan bentuk.
2

Pengguna (user)

1) Masyarakat

membutuhkan

furniture yang nyaman digunakan
pada rumah tinggal terutama di
masa

sekarang

lebih

banyak

menghabiskan waktu dirumah.
2) Pada khususnya kalangan lansia
mengharapkan
menggunakan

1) Merancang dan memproduksi
kursi yang dikhususkan untuk
kebutuhan kalangan lansia.
2) Perancangan furnitur kursi
goyang
harus
memiliki
karakterisik dari segi desain dan
fungsinya serta ergonomi

dapat
produk

ini

memberikan sensasi nyaman dan
dapat

membantu

sirkulasi

pernafasan, menenangkan pikiran
serta mencegah dimensia pada
lansia.
3

Segmentasi Pasar

1) Dalam dan luar negeri
2) Dewasa kalangan lansia usia 60
tahun keatas

1.

Segmentasi

pasar

yang

diutamakan dapat diekspor ke
mancanegara

dan

digunakan

3) Laki-laki dan perempuan

oleh kalangan lansia baik laki-

4) Ekonomi kelas menengah keatas

laki maupun perempuan.

Hasil analisis situasi dari permasalahan yang ada sudah didapatkan uraian solusi. Solusi
tersebut sebagai materi awal proses desain dan penyusunan konsep perancangan kursi
goyang ini. Tim PKM dengan Kemitraan bekerjasama dalam pemecahan permasalahan
yang dihadapi. Beberapa peluang lain yang muncul dengan adanya kerjasama mitra dengan
Tim PKM diharapkan dapat mendukung proses pemanfaatan material ramah lingkungan
serta pengembangan produksi furnitur kursi yang bervariasi untuk kenyamanan dan
dikhususkan bagi kalangan lansia.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Metode pelaksanaan PKM berdasarkan ’proses perancangan desain mebel’ dalam
merancang sebuah mebel (furnitur) terdapat 6 tahapan utama dalam proses desain yaitu
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proses konseptualisasi, penelitian, pengembangan desain, implementasi, evaluasi,
presentasi hasil desain (Sholahuddin, 2014). Dapat disimpulkan metode pelaksanaannya
dimulai dengan tahap pengumpulan data informasi, analisis brief (programming), proses
penyusunan konsep desain berdasarkan informasi awal tersebut. Dilanjutkan dengan proses
penelitian, pengembangan desain dengan mengimplementasi bentuk, warna, dan material
ramah lingkungan pada kursi goyang. Pada tahap akhir membuat alternatif hasil desain
berupa gambar 3D dan mock up. Proses mock up ini tertunda dikarenakan situasi pandemi
Covid-19 yang tidak menentu tetapi tim PKM akan tetap melakukan produksi mock up
kursi goyang. Kemitraan memberikan kontribusi dan penyediaan sarana prasarana dalam
proses produksi. Kegiatan ini berlangsung secara daring kemitraan dengan tim PKM yang
juga melibatkan keterlibatan mahasiswa desain interior sebagai pendukung untuk
kelancaran kegiatan proses desain dan pematangan ide-ide dasar dari desain furniture kursi
goyang bermaterial ramah lingkungan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap konseptualisasi
Proses konseptualisasi desain awal merancang material ramah lingkungan pada kursi
goyang yang diperuntukkan untuk lansia dan memiliki karakteristik yang unik. Material
ramah lingkungan didapat dari rotan sintetis. Rotan sintetis memiliki karakteristik yang
mudah didapat dan diolah. Latar belakang kemunculan rotan sintetis karena rotan alam
menjadi bahan baku yang juga diminati oleh konsumen. Rotan alam dan kayu sangat
popular tetapi seiring waktu jumlahnya sudah tidak mencukupi untuk produksi furniture di
pasaran. Untuk tetap melestarikan hutan serta rotan alam dan kayu agar terhindar dari
kepunahan, maka mulai bermunculan rotan sintetis dengan mendaur ulang plastik sebagai
material alternatif. Kelebihan rotan sintetis anyaman lebih mudah, tahan lama dan
menghasilkan warna yang beragam. Memiliki bentuk yang lentur dan menyerupai serta
rotan asli pada umumnya (Triani,2013). Rotan sintesis yang terbuat dari bahan baku plastik
dikenal dengan sebutan high density polythylene (HDPE). Kelebihan-kelebihan ini sangat
mendukung perancangan awal konsep desain kursi goyang. Konsep awal kursi terinsipirasi
dari bentuk-bentuk fauna diawali dengan ide dasar dari kucing, gajah, tupai hingga
akhirnya tim PKM mendapatkan ide dari kupu-kupu. Fauna yang termasuk langka dengan
berbagai macam spesies di Indonesia. Tahap ini juga diimbangi dengan studi dimensi
terhadap lansia.

Gambar 1. Sketsa alternatif desain kursi goyang
Sumber : Penulis, 2020

Tahap penelitian melalui analisis
Tahap ini merupakan studi ergonomi kursi terhadap pengguna. Kursi merupakan
furnitur yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitas. Kursi
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diperuntukkan untuk berbagai kalangan dengan tujuan kepentingan tertentu. Kursi Goyang
menjadi salah satu dari sekian banyak jenis kursi. Kursi goyang harus rentan terhadap jamur
dan suhu lembab. Berdasarkan penelitian ‘perancangan fasilitas duduk moveable untuk
lansia’ bahwa saat melakukan aktivitas, lansia memerlukan ruang, waktu dan tenaga yang
ekstra karena kondisi yang rentan dan lamban sehingga mudah lelah dan sakit. Sehingga
manfaat kursi goyang sangat baik untuk kesehatan kalangan lansia yaitu meningkatkan
kesimbangan tubuh, kursi jenis ini memiliki gerakan goyang. (Nuriman, Mulyono,Nilasari,
2018). Kursi goyang bagus digunakan oleh para lansia disebabkan kadar keseimbangan
mulai berkurang sering dengan bertambahnya umur. Kursi goyang sangat bermanfaat untuk
mencegah demensia. Selain bermanfaat bagi orang dewasa, kursi goyang juga bermanfaat
baik pada bayi. Berfungsi memberikan efek rileks dan menenangkan serta menurunkan
kecemasan diri pada orang dewasa dan bayi. Studi Ergonomi mencakup ergonomi postur
tubuh merupakan faktor penting dalam mendesain kursi. Tujuan utama membuat desain
ergonomi untuk kursi adalah menciptakan sedemikian rupa bentuk kursi sehingga dapat
mempertahankan postur tulang punggung yang fisiologis sehingga kerja otot tidak perlu
berkontraksi. Postur duduk yang ergonomis dimana mempertahankan postur badan yang
stabil dapat memberikan dampak baik (Panero, Zelnik, 2003) :
1) Menyenangkan dalam jangka waktu tertentu,
2) Memuaskan secara fisiologi dan memberikan kenyamanan
3) Sesuai / cocok dengan pekerjaan yang dilakukan

Gambar 2. Data antropometri laki-laki dan perempuan dalam posisi duduk
Sumber : Panero, Zelnik, 2003

Pertimbangan antropometri pada perancangan kursi (gambar 2) harus memperhatikan
tinggi kursi, kedalaman kursi, sandaran punggung, sandaran tangan. Dimensi antropometri
sangat penting untuk data perancangan dimensi kursi. Apabila kursi tidak memberikan
keseimbangan dan kenayamanan akan membuat otot-otot dan konsentrasi cepat merasa
Lelah. Keseimbangan struktural pada kursi goyang menjadi peranan penting. Kursi harus
mampu menahan gaya lateral (gaya yang diterapkan dari samping), gaya internal (gaya
1023

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

yang bekerja secara paralel dan berlawanan) dan gaya momen (gaya rotasi yang diterapkan
pada sambungan. Kursi goyang memberikan pengguna kendali atas gerakan maju mundur
dan bergantung pada berat dan gerakan pengguna. Keseimbangan bentuk kursi dan pusat
gravitasi pengguna akan memberikan dinamika baik (Postell, 2012).
Tahap pengembangan desain
Pada tahap ini ide dasar dari konsep fauna mulai dikaji kembali. Berdasarkan
pemaparan di tahap sebelumnya, tim PKM melakukan beberapa langkah dengan meninjau
ulang masalah, membuat kembali daftar solusi, memilih referensi visual sebagai inspirasi
dan melakukan regenerasi bentuk kursi. Beberapa variasi dari bentuk dan fungsi
dipertimbangkan (Sholahuddin, 2014). Pada akhirnya pengembangan bentuk-bentuk
gajah dan kucing berkembang menjadi bentuk kupu-kupu. Inspirasi ide dari keindahan
sayap kupu-kupu. Jenis kupu-kupu spesies Swallowtail dimana memiliki karakteristik
indah pada sayapnya. Kupu-kupu jenis ini lebih dikenal dengan sebutan kupu-kupu layanglayang yang memiliki berbagai jenis dan sub keluarga. Pada tahap ini dilakukan studi
gambar kerja dan 3D desain.

Gambar 3. Konsep desain kursi
Sumber : Penulis, 2020

Tahap implementasi
Implementasi konsep desain kursi dengan sayap-sayap kupu diaplikasikan pada sisi
kiri dan kanan kaki kursi goyang yang dibentuk dari konstruksi besi. Untuk sandaran dan
dudukan didesain dengan hasil studi ergonomi proporsi tubuh orang dewasa dan kalangan
lansia yang yang sangat membutuhkan kenyamanan saat duduk. Kursi ini menggunakan
material anyaman rotan sintetis berwarna putih. Nama ‘straw chair’ sendiri terinsipirasi
dari keharusan memiminalisir penggunaan plastik. Salah satunya penggunaan sedotan di
masyarakat.
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Gambar 4. Desain kursi goyang ‘straw chair’
Sumber : Penulis, 2020

Tahap evaluasi
Tahap ini memberikan ruang bagi tim untuk melakukan kajian ulang dengan hasil
desain kursi goyang. Kursi goyang ini dianggap mampu memberikan solusi bagi
pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kalangan masyarakat usia lanjut. Tetapi,
apabila diperhatikan kembali kursi berbahan dasar rotan sintetis dapat diproduksi dengan
berbagai kombinasi warna. Sehingga, tim membuat alternatif desain warna dengan
memberikan aksen kombinasi pada sisi sandaran tangan dan penopang kaki yang
diinspirasi dari sayap kupu-kupu.

Gambar 5. Evaluasi desain kursi goyang ‘straw chair’
Sumber : Penulis, 2020

Tahap presentasi
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses perancangan kursi goyang dengan
pemanfaatan material ramah lingkungan. Kursi goyang ini mereprentasikan pengembangan
furnitur lokal yang dapat digunakan di rumah tinggal terutama untuk bersantai dan tepat
diletakkan di area membaca. Dengan perpaduan tata ruang interior yang sesuai kursi
goyang ini mampu menyesuaikan dengan berbagai konsep desain ruang.
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Gambar 6. Ilustrasi gambar furniture kursi goyang ‘straw chair’ pada ruang baca
Sumber : Penulis, 2020

4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didapatkan hasil bahwa didalam
pemanfaatan material ramah lingkungan pada perancangan ‘straw chair’ ada 6 tahapan
proses desain yang dimulai dari tahap brief hingga sampai pada tahap implementasi dan
pengembangan desain. Dengan berlandaskan dari permasalahan mitra dan inventarisasi
data lapangan. Perancangan ‘straw chair’ kursi goyang telah menjadi jawaban dan solusi
dalam pemenuhan kebutuhan pengrajin lokal rotan sintetis untuk terus menciptakan produk
furnitur yang inovatif dan kreatif. Rotan sintetis tidak akan menghilangkan peran dan
keunikan rotan alam tetapi menyeimbangkan jumlah produksi furniture rotan. Rotan
sintetis dengan berbagai kelebihan sangat cocok ditempatkan di berbagai konsep ruang
dengan pengolahan yang sangat mudah dibanding rotan asli. Penggunaan rotan sintetis
sebagai pengganti bahan rotan asli merupakan upaya pelestarian lingkungan
menyelamatkan rotan alam dari kepunahan. Saran untuk kegiatan pengembangan
selanjutnya baik dari pihak mitra dan tim desain masih melakukan kerjasama secara terus
menerus untuk proses pengembangan desain kursi dan menghasilkan berbagai furniture
yang dapat digunakan untuk semua pendukung aspek kegiatan manusia. Dengan
pengembangan wawasan mendalam mengenai material ramah lingkungan, proses
produksi, perilaku manusia serta tuntutan sosial, budaya dan ekonomi.
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TARAKANITA, JAKARTA
Anastasia Cinthya Gani1 , Maitri Widya Mutiara2
1

Desain Interior, Universitas Tarumanagara
Surel: anastasiag@fsrd.untar.ac.id
2
Desain Interior, Universitas Tarumanagara
Surel: maitrim@fsrd.untar.ac.id
ABSTRAK
Dunia seni rupa dan desain tidak hanya dibutuhkan dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan tinggi, akan
tetapi bidang seni rupa dan desain harus diterapkan sejak anak usia dini. Hal ini diperlukan untuk mengasaha
kreatifitas anak. Oleh sebab itu untuk menunjang perkembangan kretifitas anak usia dini dibutuhkan tenaga
pengajar yang cukup menguasai tidak hanya dari segi psikologi dari anak usia dini akan tetapi dari bidang
keilmuan seni rupa dan desain. Masih banyak guru pendidikan usia dini yang hanya berlatar belakang
akademik dari bidang pendidikan, tetapi untuk penyampaian materi ketrampilan serta seni rupa memang tidak
diajarkan secara khusus. Dengan demikian tim dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas
Tarumanagara ingin berbagi melalui kegiatan pengenalan serta pelatihan keterampilan yang secara khusus
diberikan kepada guru anak usia dini untuk menambah pengetahuan dari tenaga pengajar usia dini. Kegiatan
pengabdian yang dilaksanakan pada era pendemi covid – 19, membuat tim melakukan kegiatan secara daring.
Materi pembekalan adalah tentang warna serta penggunaan warna pada ruang kelas. Selain pembekalan
materi, peserta pelatihan diberikan pelatihan. Pelatihan diberikan kepada guru-guru berupa penyusunan Layout ruang kelas. Adapun luaran yang akan dihasilkan yaitu berupa modul materi yang dapat diterapkan pada
pengajaran kepada peserta didik anak usia dini.
Kata Kunci: pelatihan guru, warna, desain, interior ruang kelas
ABSTRACT
The world of art and design is not only needed in the world of work and higher education, but the field of art
and design must be applied from an early age. This is necessary to hone children's creativity. Therefore, to
support the creative development of early childhood, it requires teaching staff who are sufficiently good at
not only in terms of psychology from early childhood but from the scientific fields of art and design. There
are still many early childhood education teachers who only have academic backgrounds from the field of
education, but the delivery of materials on skills and visual arts is not specifically taught. Thus the team of
lecturers at the Faculty of Art and Design at Tarumanagara University would like to share through
introductory activities and skills training specifically given to early childhood teachers to increase the
knowledge of early childhood teachers. Community service activities carried out in the Covid-19 pandemic
era, made the team carry out activities online. The debriefing material is about color and the use of color in
the classroom. In addition to providing material, training participants are given training. Training is given
to teachers in the form of arranging class room layouts. The output that will be produced is in the form of a
material module that can be applied to teaching early childhood students.
Keywords: teacher training, color, design, classroom interiors

1.

PENDAHULUAN
Tim FSRD bekerjasama dengan MITRA dari KB – TK Tarakanita I dan 3, Jakarta.
Sekolah KB – TK Tarakanita 1 terletak di Jalan Barito II no. 2, Kramat Pela, Jakarta
Selatan. Tenaga pengajar dari sekolah ini mempunyai latar belakang pendidikan S1 ilmu
Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Berdasarkan Visi Misi Yayasan Tarakanita
ditemukan semangat dasar yang bersifat khas pada karya pelayanan pendidikan Tarakanita.
Semangat dasar itu adalah cinta kasih yang berbelarasa (compassion). Semangat dasar
inilah yang hendak dihayati oleh tenaga kependidikan dan peserta didik dalam
mengembangkan potensi anak didik menuju pribadi yang utuh. Untuk sekolah merumuskan
profil sekolah yang diharapkan, dapat ditingkatkan demi peningkatan mutu pendidikan di
sekolah. Setiap tahun, yayasan Tarakanita memberikan pelatihan kepada semua guru – guru
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KB – TK di unit Jakarta . Hampir sebagian besar lulusan tenaga pengajar di Tarakanita
mempunyai latar belakang S1 bidang pendidikan dan bimbingan konseling, mereka
menginginkan suatu pelatihan keterampilan seni rupa sebagai bekal dasar untuk
pembelajaran kepada siswa KB dan TK. Sesuai dengan kurikulum yang digunakan yaitu
Kurikulum 2013 (K-13) ada 4 perubahan besar pada kurikulum tersebut, yaitu terlihat pada
konsep Kurikulum yang menyeimbangkan hardskill dan softskill, dimulai dari Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Buku yang
dipakai berbasis kegiatan (Activity base). Dengan konsep kurikulum 2013 yang lebih
mengutamakan berbasis kegiatan, maka hal tersebut sangatlah penting, mengingat bahwa
pembelajaran untuk anak usia dini lebih kepada keterampilan terutama dalam hal seni rupa
sebagai awal dari pembelajaran anak usia dini. Pada pemaparan materi untuk anak usia
dini, dituliskan bahwa salah satu softskill yang perlu dipelajari oleh anak usia dini yaitu
mengenai warna. Warna merupakan pendidikan dasar yang diperkenalkan untuk anak usia
dini. Maka dari itu, diadakan kegaitan workshop secara virtual untuk para guru pendidikan
usia dini agar lebih mengenal mengenai teori warna.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilakukan secara fisik,
ditiadakan terkait terjadinya pandemic Covid-19. Bekerja dari rumah menjadi satu-satunya
opsi untuk tetap bertahan hidup. Seketika kami tim dosen berupaya untuk menyesuaikan
waktu dan materi untuk memberikan pelatihan ini. Setelah melalui berbagai diskusi dalam
tim dan pihak Yayasan Tarakanita, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020,
melalui aplikasi Zoom pada jam 09.00-12.00. Peserta pelatihan berkembang tidak hanya
dari Guru KB-TK Taraknita 1 dan 3, namun diperuntukkan untuk Guru KB-TK se-Jakarta
dengan jumlah peserta total sebanyak 36 guru.
Materi pelatihan yang direncanakan pada proposal adalah Pelatihan Seni Rupa Dan
Enterpreneur Sebagai Peningkatan Kualitas Akademisi Dan Kesejahterahan Guru Kb – Tk
Tarakanita mengalami perubahan menjadi Eksplorasi Warna dalam Perkembangan dan
Aktivitas Anak.

Poster Kegiatan PKM
(sumber: Anastasia Cinthya Gani, S.Ds., M.Ars.)

Dalam pelatihan ini setiap anggota dalam tim dosen memberikan paparan materi, yang
kemudian setelah selesai paparan dilanjutkan dengan workshop Pengenalan Warna.
Pemaparan materi warna yang dijelaskan terlebih dahulu agar para guru memahami
1029

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

mengenai teori dasar warna serta pencampurannya sedangkan materi kedua yaitu workshop
pengaplikasian warna yang dapat diterapkan untuk materi tugas anak- anak.
Berikut adalah template workshop yang digunakan pada kegiatan workshop :

Untuk melengkapi worksheet tersebut maka setiap guru disiapkan alat untuk mewarnai
yaitu 5 warna dasar cat poster, 2 buah kuas ukuran runcing dan pipih dan kotak es batu
sebagai wadah mencampur warna.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Workshop dimulai pada tanggal 20 Juni 2020 dimulai pkl 09.00 WIB dengan
Moderator dari guru KB – TK Tarakanita 1 yaitu Ibu Dyah Novi Kusumawardhana. Acara
dibuka oleh host yaitu ibu Maitri Widya Mutiara dan pengambilan foto bersama dengan
seluruh peserta workshop.

Screen shoot bersama seluruh peserta dan instruktur workshop
(sumber: dokumnetasi tim dosen FSRD, 2020)

1030

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Pembukaan oleh Host Tarki : Ibu Novi Dyah Kusumawardhana, S.S
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala sekolah TK
Tarakanita 1 yaitu Ibu Nani Sutardji, S.Pd. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari
perwakilan tim dosen Untar, yakni ibu Noeratri Andanwerti, S.Sn., M.Sn.

Kata sambutan dari TK Tarakanita 1 : Ibu Yuliana Nani Sutarni, S.Pd
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)
Setelah kata sambutan, acara kegiatan workshop virtual dilanjutkan dengan
pengenalan Tim dosen FSRD Universitas Tarumanagara serta pemaparan materi
workshop. Pemaparan materi workshop dibagi menjadi 4 sesi.

Perkenalan dengan tim dosen
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)
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Materi pada sesi 1 yang dibawakan pertama berjudul Aplikasi Warna dalam Elemen
Dekoratif, dibawakan oleh ibu Mariana dilanjutkan dengan materi Aplikasi Warna dan
Tekstur pada Elemen Dekoratif yang dibawakan oleh ibu Noeratri Andanwerti. Materi ini
membahas mengenai pengaplikasian warna pada elemen dekoratif yang bisa dimanfaatkan
oleh guru-guru dalam memberikan pengajaran kepada anak usia dini.

Pemaparan materi teori 1 dengan tema Eksplorasi warna dalam perkembangan dan kreatifitas
anak yang dibawakan oleh Mariana, S.Ds., M.Ars.
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Pemaparan materi workshop 1 dengan tema Aplikasi warna dan tekstur yang dibawakan
oleh Noeratri Andanwerti, M.Sn.
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Sesi ke 2, tim dosen memberikan pengetahuan berupa Pengaruh warna dan Desain
pada Interior Kelas yang dibawakan oleh ibu Maitri dan dilanjutkan dengan materi Aplikasi
Warna dan Desain pada Interior Ruang Kelas oleh ibu Anastasia Cinthya. Materi ini
memberikan wawasan kepada guru-guru untuk penataan kelas yang baik dari sisi lay-out
kursi siswa, sehingga guru-guru dapat mengembangkan ruang kelas secara fisik terhadap
materi dan metode yang akan diajarkan kepada siswa.
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Pemaparan materi teori 2 dengan tema Pengaruh warna dan desain pada interior ruang
kelas yang dibawakan oleh Maitri W Mutiara, S.Ds., M.M
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Pemaparan materi workshop 2 dengan tema Aplikasi warna dan desain pada interior
ruang kelas yang dibawakan oleh Anastasia Cinthya, S.Ds., M.Ars.
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Setelah pemaran materi selesai diberikan makan kegiatan selanjutnya yaitu tanya
jawab serta workshop menggunakan cat poster yang sudah dikirimkan ke masing – masing
guru dan diaplikasikan pada lembar kerja yang sudah diberikan. Setelah selesai kegiatan
mewarnai dalam lembar kerja, maka hasil dari workshop di dokumentasikan dan dikirim
ke Tim dosen FSRD untuk diberikan penilaian.

Screen shot bersama hasil workshop
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)
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Penyerahan sertifikat oleh Kepala Jenjang KB – TK Tarakanita, Ibu Sisca
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Evaluasi dan penutup
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)

Salam perpisahan
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksankan bekerja sama dengan
Yayasan Tarakanita berlangsung dengan baik melalui aplikasi Zoom Meeting. Para guru
mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dengan menambah wawasan untuk digunakan pada
pendidikan anak usia dini. Pada kegiatan workshop kali ini, kami menggunakan kuesioner
untuk mengetahui respon para peserta workshop yang diadakan di Tarakanita. Dari hasil
kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, para peserta sangat antusias dalam mengikuti
kegiatan workshop tersebut dan mereka berharap untuk diadakannya kembali workshop
bagi guru dari Tarakanita. Selain itu para pembicara dalam kegiatan tersebut dinilai
menguasai dalam hal materi workshop yang telah dilaksanakanHasil tersebut dapat terlihat
dari hasil pengumpulan worksheet. Berikut adalah beberapa hasil workshop teori dan
aplikasi warna :

Hasil Worksheet guru KB – TK Tarakanita -Jakarta
(sumber: dokumentasi tim dosen FSRD, 2020)
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kepada Yayasan Tarakanita untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Tidak lupa kepada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tarumanagara untuk mendukung kegiatan
ini, serta kepada mahasiswa yang membantu dalam dokumentasi kegiatan.
REFERENSI
Cerrato, H. (2012). The Meaning of Color. Herman Cerrato.
Ching, F. D. (2018). Interior Design Illustrated - Fourth Edition. Canada: John Wiley &
Sons. Inc.
Darmaprawira, W. A. (2002). Warna: Teori dan Kreativitas Penggunaannya. Bandung:
ITB.
1035

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Graves, Maitland. 1951. The Art of Color and Design, second edition. New York, McGrawhill Book Company, Inc.
Itten, J. (1970). The Element of Color. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
Kilmer, R., & Kilmer, W. O. (1992). Designing Interiors. United States of America:
Thomson Learning, Inc.
Pile, J. F. (2008). Interior Design - Fourth Edition. London: Pearson Education, Inc.
Poore, J. (1994). Interior Color by Design: A design tool for architects, interior designers,
and homeowners. USA: Rockport Publisher Inc.
Mackanzie, Dorothy. 1997. GREEN DESIGN, Design For The Environment. Laurent King
Publishing, London
Sanyoto, Ebdi Sadjiman. 2001. Nirmana, Dasar-dasar Seni dan Desain. Yogyakarta.
Penerbit Jalasutra.
Daftar Website
https://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik
.pdf

1036

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

ID A-SOSIAL HUMANIORA-14

PELATIHAN MENGEMBANGKAN BAHAN AJAR BIOLOGI
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ABSTRAK
Literasi sains menduduki posisi sentral dalam pembelajaran sains termasuk biologi. Dengan menguasai
literasi sains peserta didik tidak hanya mampu memahami sains namun dapat mengaplikasikan sains dalam
kehidupan sehari-hari serta menjelaskan fenomena ilmiah yang dihadapinya. Di SMA N 4 Tanjungpinang
belum ada integrasi literasi sains dalam bahan ajar yang digunakan guru. Guru belum sepenuhnya memahami
prinsip-prinsip mengintegrasikan literasi sains dalam bahan ajarnya. Sehingga menjadi penting dilakukan
kegiatan untuk melatih dan memotivasi guru mengintegrasikan literasi sains dalam bahan ajarnya.
Mempertimbangkan lokasi sekolah yang berada di wilayah kepulauan menjadikan konteks kemaritiman
sangat relevan dengan pembelajaran biologi yang berbasis literasi sains. Kegiatan yang dilakukan dengan
metode pelatihan dan workshop ini diselenggarakan dalam tiga (3) kali pertemuan. Pertemuan pertama
dilakukan secara online dengan mengundang pakar literasi sains dan akademisi di bidang kemaritiman/
kelautan. Selanjutnya dilakukan kegiatan tatap muka dalam bentuk workshop pengembangan bahan ajar.
Luaran dari kegiatan ini adalah bahan ajar biologi yang berbasis literasi sains dengan mengintegrasikan
konteks kemaritiman dan peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar berbasis litetasi
sains. Peningkatan kemampuan guru mengembangkan bahan ajar berbasis literasi sains dengan konteks
kemaritiman dinilai dengan menggunakan lembar observasi. Dari kegiatan ini dihasilkan bahan ajar berupa
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada topik Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan guru
didampingi oleh tim dosen sebagai fasilitator. Bahan ajar tersebut memenuhi empat dimensi literasi sains
(konteks, pengetahuan, kompetensi dan sikap). Konteks kemaritiman yang diangkat adalah mengenai ikan
kakap merah sebagai salah satu komoditi khas Kepulauan Riau sebagai bagian dari kekayaan hayati local.
Melalui kegiatan yang dilakukan guru mengakui lebih termotivasi untuk melanjutkan pengembangan bahan
ajar berbasis literasi sains dan konteks kemaritiman pada materi/ konten pelajaran lainnya.
Kata Kunci: bahan ajar, literasi sains, konteks kemaritiman
ABSTRACT
Science literacy is an important goal in learning science, including biology. By mastering scientific literacy
students will be able to apply science in everyday life and explain the scientific phenomena it faces, more
than just understand the science as knowledge. The training program to train, motivate and persuade
teachers to integrate scientific literacy and make it as orientation in learning has been carried out for two
years at SMA Negeri 4 Tanjungpinang by a team of lecturers at the University of Maritim Raja Ali Haji
(UMRAH). The training activities for the development of science literacy-based teaching materials were
carried out as a form of sustainability activities that have been started since 2019. Considering the location
of schools in the archipelago, the maritime context is very relevant to learning biology based on scientific
literacy. Activities carried out using training methods and workshops are held in three (3) meetings. The first
meeting was held online by inviting science literacy experts and academics in the maritime or marine sector.
Furthermore, face-to-face activities are carried out in the form of a teaching material development workshop.
The output of this activity is biology teaching materials based on scientific literacy by integrating the
maritime context. From this activity, teaching materials were produced in the form of Student Worksheets
(LKPD) on the topic of Biodiversity which was developed by the teacher accompanied by a team of lecturers
as facilitators. The teaching materials meet the four dimensions of scientific literacy (context, knowledge,
competence and attitude). The maritime context raised concerns red snapper as one of the typical
commodities of the Riau Islands as part of the local biodiversity. Through the activities carried out, the
teacher admits that they are more motivated to continue the development of teaching materials based on
scientific literacy and maritime contexts in other subject matter / content.
Keywords: teaching materials, scientific literacy, maritime context
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PENDAHULUAN
Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah,
mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami
alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia
(OECD, 2013). Literasi sains melibatkan pemahaman tidak hanya konsep dasar, tetapi
sama pentingnya membutuhkan pemahaman tentang pentingnya "falsifiabilitas" teori dan
hipotesis ilmiah, pengetahuan bahwa penyelidikan ilmiah sarat nilai, dan pemahaman
tentang sifat pemecahan masalah penyelidikan ilmiah. Literasi sains penting karena
memberikan konteks untuk menangani masalah-masalah masyarakat, dan karena populasi
yang melek sains dapat mengatasi banyak masalahnya dengan lebih baik dan membuat
keputusan yang cerdas dan terinformasi yang akan memengaruhi kualitas hidup mereka
dan anak-anak mereka (Zen, 1990). Literasi sains akan berdampak pada perkembangan
keterampilan berpikir peserta didik sebagai bagian dari komponen-komponen kecakapan
hidup (Lestari, 2017).
Berbagai hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan dewasa ini harus membekali
peserta didik dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan global dan kebutuhan
lingkungan kerja (Snow dan Dibner, 2017). Sehingga peserta didik tidak hanya
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan motorik saja namun perlu dibekali dengan
kecakapan hidup (life skills) yang merupakan sarana bagi tumbuhnya keterampilan
berkomunikasi dan keterampilan menyelesaikan masalah-masalah aktual dalam kehidupan
bermasyarakat. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang
literate atau melek sains.
Kenyataannya, hasil tes PISA menunjukkan bahwa pelajar sekolah menengah di Indonesia
memiliki tingkat literasi yang tergolong rendah. Berbagai penelitian yang dilakukan secara
umum di Indonesia, menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik di
Indonesia masih kurang sekali terutama pada kemampuan berpikir dan bekerja ilmiah
(Diana, 2015).
Salah satu solusi yang dapat meningkatkan literasi sains peserta didik adalah melalui
pembelajaran yang mengakrabkan sains kepada kehidupan peserta didik. Literasi sains
dapat ditumbuhkan melalui isu-isu dan kondisi faktual yang dihadapi oleh peserta didik.
Bagi peserta didik di Kepulauan Riau, lingkungan kemaritiman/ kelautan merupakan
lingkungan paling dekat yang kerap mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
merealisasikan pembelajaran sains yang menekankan pada terbentuknya literasi sains,
mengemukakan kajian atau contoh-contoh nyata mengenai berbagai aspek dan fenomena
kemaritiman menjadi sangat relevan. Dengan memahami sains dari perspektif yang sangat
dekat dengan kehidupan mereka tentu akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih
bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Peserta didik mampu memahami, menganalisis,
mengkomunikasikan, dan kemudian memutuskan tindakan yang layak terhadap lingkungan
kemaritiman yang ada di sekitar mereka.
Situasi yang terjadi pada sekolah mitra (SMA Negeri 4 Tanjungpinang) dalam
pembelajaran sains terutama biologi, belum ada integrasi wawasan kemaritiman dalam
pembelajaran untuk menumbuhkan literasi sains. Pembelajaran masih menekankan hanya
pada produk sains (pengetahuan tekstual), belum ada proses menghubungkan dengan
fenomena ilmiah yang ada disekitar, apalagi mengarah kepada terbentuknya kecakapan
hidup berkaitan dengan lingkungan kontekstual. Kapasitas dan pengalaman guru dalam
mendesain bahan ajar berbasis wawasan kemaritiman dengan tujuan menumbuhkan literasi
sains menjadi factor pembatas dalam hal ini.
Dengan adanya situasi ini, sangat penting dilakukan sebuah program kegiatan yang
dapat mempersuasi dan melatih guru-guru biologi dalam bahan ajar berbasis literasi sains
dengan mengangkat konteks kemaritiman. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
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solusi bagi guru-guru Biologi di SMA Negeri 4 Tanjungpinang sebagai mitra dengan
melakukan kegiatan untuk melatih guru menggali lebih banyak informasi mengenai
konteks kemaritiman dan melatih guru mendesain bahan ajar dalam kerangka literasi sains.
2.

METODE PELAKSANAAN
Secara umum, pelaksanaan program ini mengadopsi model siklus Deming (PDCA),
yang terdiri dari 4 tahapan yaitu Plan, Do, Check, Act (Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak
lanjuti) (Riyantini, 2017). Metode ini diimplementasikan dalam kegiatan berikut.
1. Pelatihan berupa penyampaian konsep pengembangan bahan ajar berbasis literasi
sains dengan mengangkat konteks kemaritiman. Kegiatan ini dilakukan secara
daring dalam bentuk webinar. Narasumber dalam tahapan ini memberdayakan
pakar dari luar institusi dan mengundang lebih banyak peserta sehingga berdampak
lebih luas.
2. Workshop yang dilakukan dalam dua kali pertemuan di sekolah mitra (SMA Negeri
4 Tanjungpinang). Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan arahan dan
kerangka dasar pengembangan bahan ajar berbasis literasi sains kepada guru.
Pendampingan dilakukan secara intensif selama tatap muka dan juga melalui media
komunikasi daring.
3. Pembahasan dan refleksi kegiatan.
Dari kegiatan yang dilakukan, output yang diharapkan adalah tercapai peningkatan
kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar berbasis literasi sains dengan muatan
konteks kemaritiman. Output ini diukur menggunakan lembar observasi terhadap aktivitas
pengembangan bahan ajar selama proses pelatihan serta studi dokumentasi terhadap bahan
ajar yang dibuat oleh guru sebelum dan sesudah pelatihan. Teknik wawancara juga
dilakukan untuk memperoleh data dukung persepsi guru terhadap pentingnya integrasi
literasi sains dan konteks kemaritiman dalam pembelajaran biologi.
3.

HASIL
Kegiatan yang telah dilakukan menghasilkan dua luaran, yaitu:
1. Peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar berbasis literasi
sains dengan konteks kemaritiman
2. Produk bahan ajar dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Melalui kegiatan workshop guru di arahkan melakukan kegiatan merancang bahan ajar
secara berkelompok. Kegiatan ini dipandu dengan kisi-kisi penyusunan bahan ajar
meliputi: penetapan topik pelajaran, penetapan tujuan dan indicator pelajaran, identifikasi
konteks sains (konteks kemaritiman), identifikasi pengetahuan sains, identifikasi
kompetensi sains, dan identifikasi sikap sains. Acuan ini di dasarkan kepada struktur utama
sebuah bahan ajar yaitu adanya tujuan pembelajaran. Di samping itu, empat dimensi literasi
sains juga menjadi kerangka dasar yang harus diisi atau ditetapkan oleh guru berkaitan
dengan topik yang dipilih diawal. Keterhubungan keempat dimensi literasi sains tersebut
mengikuti bagan berikut.
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Gambar 1. Bagan hubungan aspek-aspek literasi sains (OECD, 2013)

Dengan memperhatikan kisi-kisi (kerangka) pengembangan bahan ajar
berbasis literasi sains sudah dapat diketahui bahwa rancangan yang dibuat
guru sudah sesuai dan memenuhi keempat dimensi dalam literasi sains.
Terlebih lagi, dalam rancangan dimensi konteks guru sudah mampu
mengangkat isu/ wacana kemaritiman dalam kerangka bahan ajar yang akan
dikembangkan.
Dari bahan ajar yang telah dikembangkan oleh kelompok guru Biologi di
SMA Negeri 4, diperoleh data peningkatan kemampuan guru dalam
menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kerangka literasi sains dan
bermuatan konteks kemaritiman. Berikut adalah data peningkatan
kemampuan guru biologi.
Tabel 1. Peningkatan keterpenuhan aspek bahan ajar berbasis literasi sains sebelum dan sesudah
kegiatan pelatihan
No
Dimensi literasi
Realisasi dimensi literasi sains dalan
Keterpenuhan dimensi
sains
bahan ajar
literasi sains dalam bahan
ajar
Sebelum
Pelatihan

Sesudah
Pelatihan

1

Konteks sains

Menyajikan bahan bacaan
berupa konteks sains

stimulus

Tidak ada

Ada

2

Pengetahuan

Menyajikan konten
pengetahuan sains

struktur

Ada

Ada

3

Kompetensi

Menyajikan penugasan/ aktivitas untuk
membentuk kompetensi sains

TidSak ada

Ada

4

Sikap

Menyajikan teks/ tugas reflektif untuk
membentuk sikap sains

Tidak ada

Ada

25%

100%

sesuai

% keterpenuhan dimensi literasi sains dalam bahan ajar

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa bahan ajar yang selama ini dikembangkan oleh guru
Sebagian besar hanya memuat aspek pengetahuan saja namun belum memuat aspek
konteks, kompetensi dan sikap sains. Dapat dikatakan bahwa hanya 25% aspek literasi
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sains yang dimuat dalam bahan ajar yang guru kembangkan. Melalui kegiatan pelatihan
dan workshop guru difasilitasi untuk merancang bahan ajar yang memenuhi keempat
dimensi literasi sains. Setelah kegiatan pelatihan, guru mampu mengembangkan keempat
aspek literasi saisn di dalam bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Dapat
dikatakan bahwa 100% aspek literasi sains sudah ada di dalam bahan ajar yang
dikembangkan oleh guru.
Aspek konteks sains pada bahan ajar diwakili oleh pengajuan wacana ikan kakap
merah sebagai fauna laut yang khas hanya hidup di perairan Kepualauan Riau. Melalui
membaca wacana ini, diharapkan peserta didik memiliki rasa ingin tahu lebih jauh
mengenai keanekaragaman hayati lain yang terdapat di lingkungan laut daerah mereka
sehingga secara tidak langsung dapat mengantarkan mereka kepada proses mempelajari
struktur pengetahuan dalam topik Keanekaragaan Hayati. Aspek pengetahuan atau konten
pada topik ini meliputi; konsep keanekaragaman gen; jenis dan ekosistem, persebaran flora
dan fauna di Indonesia menurut garis khayal Wallace dan Weber; ancaman dan upaya
menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
Dengan menyajikan data variasi pada ikan kakap merah, sebagai upaya membentuk
aspek kompetensi sains guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menentukan
tingkat keanekaragaman yang terjadi pada ikan kakap merah.
Untuk memberikan stimulus terhadap konten persebaran keanekaragaman hayati, guru
memasukkan konteks sains mengenai primate endemic yang ada di pulau Natuna, Kepri
sebagai salah satu contoh fauna yang termasuk ke tipe fauna Asiatis. Dengan menyajikan
data-data dan fakta mengenai hewan endemic ini, peserta didik diminta untuk merefleksi
tindakan apa yang tepat dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di
Kepulauan Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah cuplikan pemetaan keempat dimensi literasi sains yang
sudah dirumuskan oleh kelompok guru biologi di SMA Negeri 4 Tanjungpinang.
Berikut adalah tampilan hasil identifikasi tujuan dan indicator pembelajaran yang dibuat
oleh kelompok guru biologi.
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Gambar 2. Rancangan tujuan pembelajaran dan indicator pembelajaran
Materi atau konten yang dipilih untuk dikembangkan menjadi bahan ajar adalah
Keanekaragaman Hayati. Materi diajarkan di kelas X SMA dengan kompetensi dasar
menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen,
jenis, dan ekosistem) di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Dalam tujuan
pembelajaran dan indicator pembelajaran guru sudah mampu merumuskannya dengan
memenuhi komponen A, B, C, D. Hal ini sesuai dengan prinsip perumusan tujuan
pembelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbud (2016), bahwa tujuan pembelajaran
hendaknya menyebutkan untus audience, behaviour, condition, dan degree (Dirjen Guru
dan Tenaga Kependidikan, 2016).
Selanjutnya, guru merancang kisi-kisi bahan ajar berbasis literasi sains sebagaimana
terlihat pada gambar berikut.
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Gambar 3. Cuplikan hasil identifikasi konteks sains pada materi Keanekaragaman Hayati

Gambar 4. Cuplikan konteks sains pada LKPD materi Keanekaragaman Hayati
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Dengan menyajikan konteks di awal bahan ajar, diharapkan muncul rasa ingin tahu
(quriosity) pada peserta didik sehingga mereka akan lebih termotivasi dalam mempelajari
struktur pengetahuan sains atau konten pelajaran. Fakhriyah et al (2019) menjelaskan
bahwa bahan ajar berbasis literasi sains hendaknya di awali dengan menampilkan konteks
dan peserta didik diarahkan membaca konteks tersebut terlebih dahulu sebelum
mempelajari konten pengetahuan. Hal ini bertujuan supaya peserta didik memahami bahwa
konten materi pelajaran adalah sesuatu yang kontekstual dan ditemuainya dalam kehidupan
sehari-hari.
Selanjutnya, dimensi pengetahuan yang merupakan struktur pengetahuan dari
materi/ konten Keanekaragaman Hayati dapat dilihat pada Gambar 5. Dikarenakan struktur
pengetahuan ini sudah tersedia di dalam buku teks atau buku paket maka guru tidak
mengalami kesulitasn dalam menentukan aspek pengetahuan sains dari topik pelajaran.

Gambar 5. Cuplikan hasil identifikasi aspek pengetahuan dalam materi Keanekaragaman Hayati

Aspek sains berikutnya meliputi kompetensi sains dan sikap sains. Kompetensi sains
dapat
meliputi
kemampuan
menjelaskan
fenomena
ilmiah,
kemampuan
menginterpretasikan data ilmiah, kemampuan menjelaskan isu-isu ilmiah serta kemampuan
menggunakan bukti ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena (Amelia, 2020). Dalam
konteks materi ini, guru merancang kompetensi ilmiah dengan memunculkan fenomena
atau isu yang berkaitan dengan konteks dan konten pengetahuan, sebagaimana terlihat pada
Gambar 6.
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Gambar 6. Cuplikan hasil identifikasi dimensi kompetensi dan sikap pada materi Keanekaragaman
Hayati.

Aspek sikap dalam literasi sains berkaitan dengan adanya rasa ketertarikan terhadap
sains, menilai pentingnya penyelidikan ilmiah serta memiliki kesadaran terhadap
lingkungan. Dalam konteks materi Keanekaragaman Hayati, sikap sains yang dirumuskan
untuk dikembangkan oleh guru adalah sikap kesadaran dan penghargaan terhadap
keanekaragaman hayati local dan nasional. Melalui proses belajar dan menggali informasi
dari berbagai sumber peserta didik dapat memiliki kesadaran bagaimana sikap dan upaya
yang tepat dalam menghindari kepunahan keanekaragaman hayati di wilayahnya dan
Indonesia pada umumnya.
Dari hasil telaah terhadap kisi-kisi (kerangka) bahan ajar serta bahan ajar berupa
LKPD yang dikembangkan kelompok guru di SMA Negeri 4 Tanjungpinang dapat
dikatakan bahwa guru sudah mampu mengembangkan bahan ajar berbasis literasi sains,
sebagai nilai lebihnya adalah dengan mengangkat konteks kemaritiman. Dijelaskan Grant
dan Dianne (2011) bahwa ada empat cara yang dapat dilakukan pendidik untuk
meningkatkan literasi sains di kelas yaitu; mengidentifikasi topik ilmu yang menarik dan
mengintegrasikan ke dalam ajaran topik dalam kurikulum, melibatkan peserta didik dalam
membaca hasil penelitian, ajari peserta didik untuk membaca seperti para ilmuwan dan
membimbing pelajar untuk mengevaluasi data. Penting bagi peserta didik untuk terbiasa
dengan bagaimana mengevaluasi sumber data. Seperti para ilmuwan, peserta didik perlu
tahu di mana untuk mengumpulkan data, bagaimana untuk mengumpulkan data, apa yang
mewakili data dan juga berbagai sumber data. Dengan memenuhi keempat kerangka
dimensi literasi sains secara tidak langsung guru sudah melakukan empat strategi praktis
yang diterangkan di atas.
4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pelatihan pengembangan bahan ajar biologi berbasis literasi sains dengan
muatan konteks kemaritiman memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan
guru biologi di SMA Negeri 4. Keempat dimensi literasi sains yaitu dimensi konteks,
pengetahuan, kompetensi, dan sikap sains sudah mampu dirumuskan dengan baik oleh guru
yang secara berkelompok berdiskusi menyusun bahan ajar didampingi oleh
penyelenggaran kegiatan sebagai fasilitator. Menggunakan empat dimensi literasi sains
sebagai kerangka utama dalam penyusunan bahan ajar memberikan kemudahan bagi guru
untuk memperkaya bahan ajarnya dengan konteks kemaritiman dan mengarahkan kepada
pembentukan literasi sains peserta didik.
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang
prepared environment dan lima area pembelajaran montesssori kepada wali murid anak usia dini yang belum
mengetahui pengajaran dengan metode montesori. Prepared environmet yang dimaksud adalah lingkungan
yang disiapkan untuk belajar anak dan lima area pembelajaran pada kelas montessori yaitu; practical life,
sensorial, language, math, dan culture. Contoh dari masing-masing area juga dijelaskan kepada wali murid
agar mereka dapat menerapkannya di rumah dan mempraktekan kepada anak-anak mereka. Hasil
menunjukkan bahwa wali murid sangat antusias dengan materi yang diberikan. Basic knowledge tentang
metode montesori diharapkan menjadi inspirasi bagi mereka untuk mengimplemantasikan prepared
environment dan mengajarkan lima area montessori kepada anak-anak mereka di rumah dan memberi dampak
positif bagi minat belajar anak.
Kata kunci :Pendidikan Anak Usia Dini, montesori, prepared environment, lima area montesori
ABSTRACT
This program aims to provide information and education regarding prepared environment and five
Montessori learning areas. The program is delivered to parents in kindergarten- pre school who have not
known about teaching for children by using Montessori method. Prepared environment is a teachinglearning environment which is specialized for children learning and five areas in Montessori class consists
of practical life, sensorial, language, math, dan culture. The lectures explained the terms and also gave them
each examples of their activities. So, they can try and appy them at home. The result shows that the parents
are very enthusiastic with the materials given. Basic knowledge about Montessori method is expected can be
an inspiration to those to implement prepared environment and five areas of Montessori class. Surely, we
hope that can give valuable influence for children to learn literacy.
Keywords: Early childhood education, Montessori, prepared environment, five areas of Montessori

1.

PENDAHULUAN
Menjamurnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik yang difasilitasi penuh oleh
pemerintah maupun yang dikelola oleh Yayasan mandiri membuat orang tua lebih selektif
lagi memilih sekolah PAUD atau pree school bagi putra-putri mereka. Salah satu yang
dilirik orang tua ketika memilih sekolah adalah kurikulum yang diterapkan. Ada orang tua
yang ingin menyekolahkan anak mereka di PAUD yang sudah menerapkan bilingual atau
bahkan full English, ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya untuk bermain
atau bersosialisasi saja, dan tidak sedikit orang tua yang mencari PAUD agar anaknya bisa
baca, tulis dan hitung dan ketika masuk SD mereka sudah mampu membaca dan menulis.
Dari berbagai konten kurikulum yang ditawarkan, kurikulum montessori menjadi
pilihan utama bagi orang tua. Karena konsep Montessori adalah menjadikan anak didik
sebagai pusat pembelajaran. Montessori menyatakan seorang anak adalah master dari
1047

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

tindakan dan latihan yang ia lakukan. Guru hanya bertindak sebanyak pengamat pekerjaan
dan perkembangan anak, pengurus ruang kerja dan peralatan, dan fasilitator saja (Gettman,
2016; Montessori, 2004). Karakteristik lain dari kurikulum Montessori adalah penekanan
pada lingkungan atau prepared environment, yaitu lingkungan yang sengaja disiapkan
sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dari mulai pengaturan kelas, pengaturan ruangan,
penempatan alat peraga Montessori (mencakup practical life, sensorial, language,
mathematics, dan culture) hingga kebutuhan toiletry mereka. Tujuan daripada prepared
environment sendiri adalah untuk membentuk kemandirian dan meningkatkan rasa percaya
diri kepada anak. Hal ini senada disampaikan oleh Montessori, "But in our specially
prepared environments we see them all at once fix themselves upon some task, and then
their excited fantasies and their restless movements disappear altogether; a calm, serene
child, attached to reality, begins to work out his elevation through work. Normalisation
has been achieved." (Dr. Maria Montessori, 'The Secret of Childhood', Orient Longman
Limited, 162).
Meskipun masih sangat sedikit PAUD yang mengimplementasikan metode
Montessori, akan tetapi riset maupun sosialisasi tentang Montessori terus meningkat.
Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Julita dan Rudi Susilana dari
Pusat Pengembangan PAUD & Pendidikan Masyarakat Jawa Barat tentang Implementasi
Kurikulum Montessori Bernafaskan Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini Rumah
Bermain Padi di Kota Bandung. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran
implementasi kurikulum mencakup alasan atau rasional dari pengimplementasian
kurikulum, proses perencanaan, strategi pembelajaran, penataan kesiapan lingkungan,
penilaian, dan respon guru terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil
penelitian tersbut diataranya Rumah Bermain Padi mengimplementasikan kurikulum
berlandaskan asas filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis, proses perencanaan melalui
tahap observasi-penentuan tujuan belajar-perancangan-revisi-pengesahan, dan strategi
pembelajaran merupakan representasi dari landasan kurikulum, strategi yang tidak
direncanakan merupakan manifestasi dari kurikulum aktual maupun tersembunyi, dan
strategi ditetapkan guru melalui proses adaptasi dan berdasarkan diagnosis.
Mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma yaitu Bernadeta Tri Hardiyanti (PGSD
2012) bersama teman-temannya mememberikan solusi dengan suatu Program Kreativitas
Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) kepada siswa dan guru di SD Negeri
Nanggulan. Program tersebut berjudul Cosmic Education: sebagai Media untuk
Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air pada Anak. Cosmic Education sendiri merupakan
bagian dari pembelajaran Montessori pada area Culture. Cosmic Education mempelajari
tentang seluruh alam, interaksi individu dengan alam, kesadaran seseorang sebagai
individu yang hidup di alam, hubungan individu satu dengan yang lain, dan keragaman
budaya yang ada di dunia. Pada program pengabdian tersebut mereka mengadaptasi media
Cosmic Education Montessori untuk mempelajari materi tentang kebudayaan Indonesia
yang meliputi rumah adat, tarian tradisional pakaian adat, dan alat musik tradisional.
Hasil dari sosialisasi PKM-M tersebut adalah anak-anak mengalami peningkatan
pengetahuan tentang budaya Indonesia.
Seperti sudah dijelaskan bahwa kurikulum Montessori sudah banyak diadopsi oleh
PAUD di Indonesia, namun sayangnya hanya PAUD dan Taman Kanak-Kanak yang ada
di kota – kota besar, atau perumahan elit, dengan biaya yang relative mahal. Image mahal
pada sekolah Montessori menjadi alasan orang tua tidak menyekolahkan anak-anak mereka
ke sekolah Montessori. Hal ini terjadi di beberapa tempat seperti Jakarta Timur dan
sekitarnya dimana masih banyak orang tua mencari sekolah yang bisa mengajarkan anakanak mereka cepat membaca, menulis dan berhitung. Bukan tanpa alasan para orang tua
menuntut putra-putri mereka bisa cepat calistung, hal demikian dikarenakan ketika masuk
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sekolah dasar pelajaran sudah semakin sulit. Jika kemampuan literasi mereka rendah maka
akan sulit mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutmya.
Beberapa tahun belakangan ini banyak pre school atau PAUD untuk anak usia tiga
tahun sampai enam tahun yang memang fokus dengan pembelajaran calistung saja. Murid
hanya datang beberapa kali dalam semingu dan waktu belajar hanya satu jam. Waktu yang
diberikan cukup efektif jika hanya untuk belajar calistung. Berbeda dengan PAUD atau
taman kanak-kanak seperti pada umumnya, murid masuk senin sampai dengan jumat, dari
jam delapan sampai jam sebelas, dan tidak fokus dengan calistung. Karena memang
ketetapan dari pemerintah yang mengatur bahwa pendidikan PAUD atau TK
mengharuskan anak untuk bermain. Oleh karena itu, banyak juga orang tua yang
menyekolahkan anak-anak mereka paginya ke TK dan siangnya ke bimbel calistung.
Kurikulum montessori yang mengutamakan proses terlebih dahulu memang masih
jarang diketahui terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kami jelaskan di atas. Pada
kurikulum ini anak tidak langsung diajarkan menulis atau membaca, namun diperkenalkan
dengan practical life sampai akhirnya anak mampu membaca satu buku dan mampu
penjumlahan bahkan perkalian bilangan besar. Terkesan mahal karena memang aparatus/
realia yang digunakan memang cukup banyak dan setiap aparatus itu memiliki maksud dan
tujuan yang jelas serta berfungsi sebagai auto correction.
Ketertarikan terhadap kurikulum Montessori yang membuat mitra kami untuk
mendirikan PAUD/ pre school berbasis kurikulum Montessori dengan harga yang
terjangkau. Visi daripada sekolah tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka
berharap bahwa kurikulum Montessori dengan segala keunggulannya dapat dirasakan oleh
semua kalangan. Disamping itu, agar semakin banyak orang tua yang mengenal Montessori
dan mau menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah yang memiliki prasarana dan
kualitas yang bagus sama dengan sekolah Montessori di tempat lain.
Selain prasarana guru juga merupakan modal utama untuk menyelenggarakan
pendidikan. Maka dari itu, pihak yayasan rutin memberikan training/ workshop montessori
kepada mereka. Setelah guru-guru, orang tua juga merupakan sosok penting untuk
diberitahu konsep dan tujuan dari kurikulum sekolah anak-anak mereka. Dan pada kegiatan
pengabdian masyarakat kali ini kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wali
murid PAUD Alfabet di tiga lokasi yang berbeda. Tujuan kegiatan PKM ini diantaranya
adalah memberikan wawasan tentang kurikulum Montessori dan bagaimana
mengimplementasikan kurikulum tersebut di rumah kepada wali murid di tiga Unit Alfabet
tersebut.
Adapun materi yang kami sampaikan adalah tentang kurikulum Alfabet tentang
prepared environment dan lima area pembelajaran montesssori meliputi practical life,
sensorial, language, math, dan culture serta aktifitasnya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah
agar orang tua di PAUD Alfabet memiliki wawasan tentang kurikulum Montessori seperti
tersebut di atas, dan agar para oarang tua mampu menerapkan sistem Montessori di rumah
mereka. Jika proses belajar di sekolah dan di rumah sejalan tentunya akan memberikan
hasil yang baik pada perkembangan karakter anak itu sendiri.
Dalam memberikan pelatihan untuk guru-guru di Alafabet dan juga para wali murid,
pihak Yayasan meminta kami untuk melakukan kegiatan tersebut dikarenakan kami yang
memperkenalkan Pre-school kurikulum Montessori ini. Salah satu dosen dari tim PKM ini
pernah mengajar di sekolah Montessori dan pernah mengikuti short course kurikulum
Montessori.
2.

METODE PELAKSANAAN PKM
Khalayak sasaran pengabdian masyarakat kali ini adalah para orang tua Alfabet
gandaria, Alfabet Kalisari, dan Alfabet Kelapa dua Depok. Melalui kegiatan sosialisasi dan
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edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua tentang
prepared Environment dan lima area dalam Montessori (yaitu practical life, sensorial,
language, math, dan culture ) serta masing-masing aktifitas dari area tersebut. Para orang
tua umumnya memiliki latar pendidikan yang baik namun kebanyakan dari mereka belum
mengenal Monstessori dan beberapa dari mereka menyatakan bahwa kesan mereka
mendengar kata Montesori itu adalah sekolah orang kaya atau sekolah mahal.
Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama merupakan
tahap persiapan. Pada tahapan ini tim dosen melakukan survey ke pre school Alfabet di
tiga tempat. Tim dosen sudah saling mengenal dengan para guru-guru Alfabet karena kami
juga yang telah memberikan sosialisasi dan training tentang kurikulum Montesori kepada
mereka. Pada kesempatan itu, kami berdiskusi dengan para guru perihal pendapat atau
testimoni orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka di sana.
Tahap kedua yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahap ini tim dosen
mengadakan pertemuan dengan para orang tua murid dan didampingi oleh guru.
Pertemuan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan di tiga unit Alfabet yang berbeda lokasi
dan dalam waktu pelaksanaan yang berbeda. Pada tahap ini tim dosen menjelaskan tentang
kurikulum Montessori dan apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin menerapkan
Montesori dirumah. Dalam sosialisasi ini pelaksana mengunakan pendekatan workshop.
Kegiatan dilakukan dengan cara menggunakan metode ceramah, presentasi materi, diskusi,
demonstrasi. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah
sebagai berikut:
Langkah 1
: tim dosen memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan
tujuan dari
program kegiatan pengabdian masyarakat kepada
peserta.
Langkah 2

:tim dosen mulai meyampaikan materi tentang kuriulum
Montessori, prepared environment, area pembelajaran pada kelas
montessori yaitu; practical life, sensorial, language, math, dan
culture. Sekaligus contoh-contoh aktifitas dari masing-masing area
dan apa saja yang perlu dipersiapkan di rumah.

Langkah 3

: tim dosen memberikan sesi tanya jawab.

Langkah 4

: tim dosen meminta kepada salah satu peserta untuk mempraktekan
cara mengajari salah satu dari area montesori.

Langkah 5

: tim dosen memberikan kesimpulan dan penutup

Pelaksanaan

:1. Hari dan tanggal 3 Maret 2020, di Taman Kopi, Ruang Publik
Terpadu Ramah anak (RPTRA) Gandaria - Jakarta Timur, dihadiri
oleh wali murid tiga unit Alfabet Gandaria, Kalisari, dan Kelapa 2
2.Hari dan tanggal: 24 Februari 2020, di Unit Gandaria Jakarta
Timur, dihadiri oleh wali murid Alfabet unit Gandaria- Jakarta
Timur.

Materi yang disampaikan :
1. Bibliographi dan sejarah Montessori
2. Prepared Environment dan lima area dalam Montessori (yaitu practical life,
sensorial, language, math, dan culture ) serta masing-masing aktifitas dari area
tersebut
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Adalah sangat penting mengetahui kurikulum, visi, misi, tujuan dari sekolah anak kita,
dan juga hasil/ output dari capaian pembelajaran. Banyak sekolah mahal tetapi tidak
memberikan penguatan karakter kepada anak didiknya, tidak sedikit juga sekolah dengan
biaya yang relatif murah tidak memberikan kualitas yang baik. Oleh karena itu orang tua
hendaknya lebih jeli ketika memilih sekolah untuk anaknya. Montessori yang sudah
mendunia namun masih relatif baru di Indonesia, membuka pandangan mitra kami dan
kami (tim dosen pengabdian masyarakat) merasa bahwa kegiatan sosialisasi, edukasi,
seminar atau parenting tentang Montessori sangat amat diperlukan.
Kurikulum Montessori yang berorientasi kepada proses bukan hasil membuat para
orang tua akan jatuh hati pada metode ini. Dimana ketika kurikulum yang akan diterapkan
harus didukung oleh prepared environment. Lima area yang ada dalam kurikulum
Montessori yaitu;
1. Practical life adalah kegiatan sehari-hari dengan benda-benda yang sering dilihat
anak seperti sendok, gelas, mangkuk, jar/ teko, yang digunakan untuk memindahkan,
menuang, menyortir, dan memindahkan. Melalui alat sederhana ini, kegiatan ini
bertujuan, untuk melatih keteraturan, konsentrasi, koordinasi dan kemandirian (order,
concentration, coordination, independence). Practical life merupakan fondasi dasar
bagi anak-anak di dalam kelas Montessori. Maria Montessori menyatakan, “ The first
essential for the Child’s development is concentration”. Pada kegiatan ini anak dilatih
untuk berkonsentrasi.
2. Sensorial merupakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menstimulasi pancaindra
anak-anak, yaitu perabaan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan penglihatan.
Setiap kegiatan menstimulasi pancaindra alat –alat yang digunakan juga berbeda-beda.
3. Language, kemampuan bahasa yang diperlukan anak usia dini, antara lain,
mendengarkan cerita, menulis, dan membaca. Pada kegiatan ini sebaiknya mencakup
tiga aspek seperti storytelling, large picture cards, dan juga membacakan buku. Untuk
kegiatan menulis, anak belajar mengenal huruf dengan stempel, tracing, dan menulis
label yang ia lihat sehari- hari, sedangkan untuk kegiatan membaca, anak dikenalkan
melalui kegiatan mengenal fonik a sampai z, membaca dengan sight reading, yaitu
mengenal kata dan membangun huruf sehinga membentuk kata (building words).
4. Mathematics, pada kegiatan ini anak tidak langsung diajari berhitung dengan bilangan
panjang yang rumit, namun diawali seperti dengan memahami kalender, mengetahui,
banyaknya tanggal dan bukan dalam setahun. Contoh alat yang digunakan pada
kegiatan berhitung disebut beads. Anak akan sangat tertarik menggunakan beads untuk
memulai berhitung dari sederhana sampai tingkat yang sulit.
5. Culture, pada area ini anak akan diperkenalkan dengan alam semesta. Seperti adanya
manusia, alam dan isinya, luar angkasa, lingkungan sekitar bahkaan lingkungan luar
Indonesia dan budayanya. Ruang kegiatan ini mencakup pembelajaran mengenai
tumbuh-tumbuhan (botany), hewan-hewan (zoology), geografi dan sejarah.
Kegiatan pada area tersebut tentu harus difasilitasi dengan aparatus/ alat peraga yang
mendukung setiap tema kegiatan. Setiap alat yang digunakan memiliki fungsi dan tujuan
serta ada nilai filosofinya. Maka, tidak salah juga jika ada yang mengatakan bahwa sekolah
Montessori itu sekolah mahal, karena beberapa aparatus yang digunakan pada area tertentu
harus mempunyai tingkat presisi yang tepat. Namun, beberapa aparatus dapat dibuat sendiri
secara sederhana.
Kurikulum Montessori yang sudah mendunia namun sayang nya di Indonesia hanya
kalangan tertentu yang tahu tentang Montessori. Pre-Schol Alfabet berbasis kurikulum
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Montesori merupakan pre-school untuk anak usia tiga sampai enam tahun yang
menawarkan sekolah dengan mutu yang baik dengan harga terjangkau. Tujuan dari mitra
kami yaitu Yayasan Cerdas Insan Berkarakter mendirikan pre scool Alfabet ini agar
sekolah dengan sistem yang bagus dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Dalam kegiatan ini pun kami bermaksud agar orang tua mendapat wawasan yang baik
tentang Montessori dan bagaimana menerapkannya di rumah. Kegiatan ini dilakukan pada
hari dan tanggal 3 Maret 2020, di Taman Kopi, Ruang Publik Terpadu Ramah anak
(RPTRA) Gandaria - Jakarta Timur, dihadiri oleh wali murid tiga unit Alfabet Gandaria,
Kalisari, dan Kelapa 2. Lalu di Alfabet unit kalisari Jakarta Timur dan Alfabet unit Kelapa
2 Brimob, Tugu Depok, pada 24 Februari 2020.
Diawal kegiatan pemberian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, nampak
para orang tua masih bingung karena istilah-istilah banyak mengunakan bahasa Inggris.
Namun secara keseluruhan mereka sangat puas dan senang karena kurikulum Montessori
yang terdiri lima area mengandung unsur penguatan character building pada anak. Orang
tua juga ada yang mengagumi aparatus matematika yang menggunakan beads, dimana anak
diperkenalkan dengan obyek nyata terlebih dahulu sedangkan metode konvensional yang
biasa diajarkan ketika berhitung hanya mengunakan jari tangan atau metode menghafal.
Sosialisasi dan edukasi prepared environment, lima area pada kurikulum Montessori
dan aktifitasnya diharapkan dapat memberi hasil faedah yang besar bagi para peserta. Hasil
(output) yang diwujudkan ke dalam luaran (output) pembelajaran agar dapat digunakan
khalayak ramai, dalam hal ini secara khusus terhadap dunia pendidikan dan pengajaran.
Adapun luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan pembelajaran ini antara lain materi
presentasi, alamat web atau link Montessori untuk memudahkan peserta mempelajari
Montessori lebih dalam. Selain itu kami memberikan contoh cara membuat materi ajar area
bahasa / language.
Berikut adalah foto-foto kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:

Gambar 1. Sosialisasi Alfabet Unit Kalisari
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Gambar 2. Sosialisasi Alfabet Unit Kelapa dua Brimob

4.

SIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sosialisasi dan edukasi tentang Kurikulum Montessori yang meliputi lima area
yaitu practical life, sensorial, language, math, dan culture, serta aktifitasaktifitas setiap area tersebut dan menjelaskan apa yang dimaksud prepared
environment sebagai dari rangkaian yang terpenting untuk menerapkan
kurikulum Montessori. Pada kegiatan ini juga diberikan contoh-contoh apa yang
harus disiapkan/ prepared environment di rumah.
2. Kurikulum Montessori dinilai sangat efektif karena dari lima area itu memiliki
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu, menumbuhkan kemandirian
pada anak, dan anak terbiasa mengerjakan sesuatu sesuai urutan. Kami berharap
akan ada banyak lagi sosialisasi edukasi seperti seminar ataupun workshop dan
parenting tentang kurikulum Montessori sehingga nantinya tidak ada lagi
pemikiran bahwa sekolah Montessori adalah sekolah untuk orang kaya.
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PELATIHAN TEKNIK PENYUSUNAN EVALUASI
PEMBELAJARAN BAGI GURU USIA DINI
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ABSTRAK
Kegiatan Abdimas ini merupakan permintaan dari mitra, yaitu Yayasan Anugrah Gemilang yang
membawahi sekolah pendidikan anak usia dini, bernama Xavier Remiel International Preschool yang
menginginkan adanya pelatihan bagi para guru atau tenaga pendidik pada sekolah tersebut akan suatu alat
evaluasi bagi bahan belajar dari para murid-murid di sekolah tersebut. Meskipun saat ini telah ada alat yang
sudah digunakan, namun mitra mengharapkan adanya suatu alat evaluasi bahan belajar yang memang valid
dan reliabel bagi anak-anak asuh mereka sehingga para orang tua dapat menerima laporan hasil belajar dari
anak mereka sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada orang tua pada saat mereka mendaftar pada
sekolah tersebut. Tim abdimas memberikan solusi berupa pelatihan penyusunan alat evaluasi bahan ajar dari
para siswa dengan target dari pelatihan ini adalah para guru atau staf pengajar dapat menghasilkan suatu
bahan belajar yang valid dan reliabel. Luaran dari kegiatan abdimas ini adalah selain luaran bagi mitra berupa
alat evaluasi bahan belajar yang valid dan reliabel juga prosiding SENAPENMAS 2020. Metode
pelaksanaan dari abdimas ini adalah dengan dilakukan pelatihan langsung pada lokasi mitra secara daring.
Kata Kunci: Evaluasi, hasil belajar, validitas, reliabilitas
ABSTRACT
This Abdimas activity is a request from Yayasan Anugrah Gemilang which oversees an early childhood
education school, named Xavier Remiel International Preschool who wants training for teachers or
educators at the school for an evaluation tool for learning materials from students. at the school. Even
though currently there are tools that have been used, partners expect an evaluation tool for learning
materials that is valid and reliable for their foster children so that parents can receive reports on learning
outcomes from their children according to what has been promised to people. parents when they enroll in
the school. The Abdimas team provided a solution in the form of training for the preparation of teaching
material evaluation tools from students with the target of this training being that teachers or teaching staff
can produce valid and reliable learning materials. The output of this community service activity is in
addition to the output for partners in the form of a valid and reliable evaluation tool for learning materials
as well as the 2020 SENAPENMAS proceedings. The implementation method of this community service is
to conduct direct training at partner locations online.
Keywords: Evaluation, Learning outcome, validity, reliability

PENDAHULUAN
Yayasan Anugrah Gemilang adalah sebuah yayasan non profit yang dikelola dengan
bidang usaha pendidikan. Di bawah naungan yayasan ini terdapat salah satunya sekolah
internasional yang ditujukan untuk anak usia 2-6 tahun, yang bernama Xavier Remiel
International Preschool. Preschool ini terdiri dari beberapa kelas yang masing-masing kelas
dibatasi 15 anak dengan 2 tenaga pengajar. Visi dari pendidikan pra sekolah ini adalah
untuk membangkitkan pemikiran setiap anak agar dapat menjadi unggul dalam bakat dan
sikap. Sementara tujuan dari sekolah ini adalah menciptakan lingkungan yang
menyenangkan, merangsang, mendorong lingkungan kondusif anak-anak untuk dapat
belajar secara bahagia, kreatif, dan cerda dengan memperhatikan standar moral dan etika
melalui metode “Extensive Rearing to Excellence”.
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Kegiatan pembelajaran pada sekolah ini berlangsung pada pagi hari. Lokasi sekolah
berada pada apartemen yang berlokasi di Sunter Jakarta Utara, tepatnya “Maple Park
Apartment”. Sekolah ini lebih mengutamakan penyampaian pembangunan karakter para
muridnya dengan beberapa mata pelajaran yang disampaikan secara santai dan
menyenangkan antara lain adalah Bahasa Inggris dan Mandarin sebagai bahasa pengantar,
pelajaran pendidikan kehidupan yang disampaikan melalui permainan, seni dan budaya,
musik, ‘story telling’, dan pelajaran renang. Sekolah ini juga dilengkapi dengan
perpustakaan yang memberikan kesempatan bagi para muridnya untuk lebih
mengeksplorasi dunia melalui membaca.
Tenaga pengajar yang diperbantukan pada sekolah ini terdiri dari tenaga pengajar yang
bekerja dengan ‘passion’ semangat untuk memberikan pengalaman belajar pertama bagi
anak-anak usia dini secara menyenangkan.Dalam proses pembelajarannya, seluruh materi
dari sekolah ini merupakan materi yang diadaptasi langsung dari kurikulum luar dengan
menyesuaikan dengan kondisi dan budaya dari lingkungan sekitar, misalnya, perpaduan
antara bahasa pengantar Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Kurikulum yang mengacu
pada perkembangan karakter setiap anak. Kegiatan seni yang mengarah kepada kompetensi
tiap anak pada usia dini. Sementara evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan adalah dengan menggunakan alat evaluasi yang telah siap pakai, seperti apakah
silabus pembelajaran telah terpenuhi? Apakah secara visual hasil karya anak yang
bersangkutan apakah sudah selesai? Dan hasil evaluasi hasil belajar anak juga dilakukan
berdasarkan catatan para pengajar yang dideskripsikan berbentuk narasi untuk disampaikan
kepada para orang tua.
Pada dasarnya dalam proses pembelajaran dimanapun, proses tersebut merupakan suatu
kesatuan proses yang terdiri dari adanya input (masukan), proses dan output (keluaran atau
hasil), sehingga, jika hendak dilakukan pengevaluasian atas proses pembelajaran, maka,
evaluasi itu sendiri harus mencakup tiga hal tersebut, yaitu evaluasi input, evaluasi proses,
dan evaluasi atas hasil pembelajaran.
Stufflebeam, et al. (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk
menggambarkan, memperoleh, serta menyajikan informasi yang berguna untuk
merumuskan suatu alternatif keputusan. Guba dan Lincoln seperti yang dikutip oleh Hamid
Hasan (1988) mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan
pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang
dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan
tertentu. Lebih lanjut, Kumano (2001) mengatakan bahwa evaluasi adalah penilaian
terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara menurut Calongesi
(1995) evaluasi diartikan sebagai suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil
pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut. Zainul dan Nasution (2001) menyatakan
bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan
menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang
menggunakan instrumen tes maupun non tes. Menurut Bloom et al. (1971) yang khusus
membicarakan evaluasi hasil belajar, evaluasi didefinisikan sebagai pengumpulan buktibukti yang cukup untuk dijadikan dasar dalam menetapkan ada atau tidak perubahanperubahan dan tingkat perubahan yang terjadi pada diri anak didik.
Dari seluruh definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu
kegiatan pengumpulan informasi mengenai kegiatan belajar yang dilakukan secara
sistematis sesuai prosedur tertentu untuk dapat memberikan arti mengenai perolehan dari
proses belajar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai
terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses
merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk
membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu
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proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana
tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002). Arikunto (2003)
mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk
mengukur keberhasilan program pendidikan. Tayibnapis (2000) dalam hal ini lebih
meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai
sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai.
Dalam sistem pembelajaran tentunya evaluasi merupakan salah komponen penting dan
tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil
yang diperoleh dapat dijadikan masukan bagi guru untuk memperbaiki serta
menyempurnakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Di sekolah, kita sering mendengar
bahwa guru sering memberikan ulangan harian, ujian, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya.
Istilah-istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi itu sendiri.
Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis,
berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan
kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran,
berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban
guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Terkait dengan jenis evaluasi pembelajaran tersebut, dalam praktek pembelajaran
secara umum pelaksanaan evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi proses
pembelajaran atau evaluasi manajerial, dan evaluasi hasil belajar atau evaluasi substansial.
Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran kedua jenis
evaluasi tersebut merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting.
Selanjutnya masukan tersebut pada gilirannya dipergunakan sebagai bahan dan dasar
memperbaiki kualitas proses pembelajaran menuju ke perbaikan kualitas hasil
pembelajaran.
PERMASALAHAN MITRA
Meskipun saat ini mitra telah memiliki kurikulum pembelajaran yang telah baku dan
digunakan secara berkensinambungan sampai dengan saat ini, namun sebagai langkah
evaluasi, mitra kadang dihadapkan apakah pertanyaan berikut ini telah terpenuhi di
lingkungan mitra, seperti: Apa yang harus diajarkan?, bagaimana harus mengajarkan?, dan
Bagaimana mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dengan baik?
Pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan dan
pertanyaan kedua yang terkait dengan pendekatan, metode, model, strategi, teknik, dan
keterampilan mengajar yang akan diterapkan saat ini telah dianggap berjalan dengan baik,
karena hasil adapatasi dari kurikulum yang telah menjadi standar pengajaran pada
international pre school.
Mitra mengalami permasalahan pada pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan
evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi adalah proses untuk mendapatkan informasi
mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Informasi yang dihasilkan dibandingkan
dengan target atau kompetensi yang telah ditetapkan. Jika hasilnya sesuai maka
pembelajaran dikatakan berhasil, sementara jika tidak sesuai maka proses pembelajaran
dapat dikatakan gagal. Kegiatan mengevaluasi keberhasilan pembelajaran merupakan
bagian penting dari tugas seorang guru. Evaluasi keberhasilan pembelajaran yang
ditunjukkan oleh kinerja siswa perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama
dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan
menganut prinsip menyeluruh, kontinu, berorientasi pada kompetensi, valid, adil, terbuka,
bermakna, mendidik, memotiviasi, dan akuntabel.
Terdapat masalah yang perlu ditangani secara serius dalam evaluasi pembelajaran pada
mitra, yaitu bagaimana pengembangan evaluasi bahan ajar yang sudah berjalan.
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SOLUSI PERMASALAHAN
Atas latar belakang analisis situasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tim
abdimas melakukan evaluasi bahan ajar cetak yang dapat dikelompokan dalam lima aspek
(Roviati, nd), yaitu:
a. Aspek media; misalnya dalam penggunaan kata istilah dan kalimat yang konsisten,
bentuk dan ukuran huruf serasi, format halaman vertical/horizontal mudah digunakan
oleh pembaca, pewarnaan gambar, tata letak dan ilustrasi menarik perhatian pengguna.
b. Aspek penyampaian: pengorganisasian materi sistematis, pengorganisasaian antar bab
dan sub bab logis dan sistematis, pengorganisasian latian dan tugas sistematis.
c. Aspek pengajaran: termaktub rumusan tujuan kompetensi yang jelas, panduan belajar
mudah digunakan, memuat pengetahuan, keterampilan, sikap, yang sesuai dengan unit
kompetensi, bahasa mudah dimengerti, tugas dan laithan cukup untuk mencapai
kompetensi.
d. Aspek penggunaan: materi pembelajaran sesuai dengan tingkat peserta didik, sesuai
dengan perkembangan zaman.
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pendampingan dimulai
dengan tim Abdimas melakukan investigasi mengenai lokasi sekolah yang telah berjalan,
teknik pengajaran yang telah dilakukan, target dan segmen pasar, lingkungan sekitar, serta
alat evaluasi yang telah digunakan. Dari pertemuan awal yang dilakukan secara daring
terhadap pimpinan sekolah maka dapat disimpulkan bahwa tim mendapatkan informasi
bahwa di sekitar lokasi terdapat banyak keluarga muda dengan anak-anak usia dini,
sehingga pembangunan pra sekolah sudah cukup strategis dilakukan di lokasi tersebut.
Hasil evaluasi 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 sekolah serta langkah-langkah perbaikan apa saja yang harus dilakukan, antara lain
terutama bentuk evaluasi seperti apa yang harus diterapkan. Setelah mengetahui variansi
dari evaluasi terhadap teori dan praktek, maka tim merekomendasikan teknik evaluasi mana
yang sebaiknya dibuat atau cukup diadaptasi atau cukup dengan melanjutkan alat evaluasi
yang sudah digunakan selama ini. Saat ini, ternyata pimpinan sekolah belum melakukan
tindakan penilaian atas evaluasi belajar yang telah berjalan, sehingga dalam hal ini, tim
mengusulkan untuk dapat terlebih dahulu melakukan pelatihan atau pengenalan secara teori
kepada para guru pra sekolah atas berbagai bentuk alat-alat evaluasi seperti telah diuraikan
pada bab sebelumnya.
Dalam diskusi ini disajikan seluruh opsi evaluasi yang dapat dilakukan, dari konvensional
sampai dengan digital dengan segala risiko yang menyertainya. Di sini, para guru dapat
memilih sekiranya opsi alat evaluasi mana yang paling tepat dengan kegiatan pembelajaran
yang telah berlangsung selama ini.
Selanjutnya, kepala sekolah dapat menunjuk atau menata tim kurikulum yang terdiri
dari beberapa guru yang dianggap dapat mewakili guru lainnya serta memahami kondisi
pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut.
Agar kegiatan pendampingan evaluasi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu
dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran
dimulai dari input/masukan, proses, dan penilaian yang telah berjalan. Pada awalnya, tim
kurikulum tersebut akan diberikan pendekatan secara teoritis, sebelum mereka
memutuskan akan menyusun alat mana yang akan digunakan atua dinilai kembali.
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Di akhir pendampingan, tim kurikulum akan menyusun evaluasi tersebut
dilanjutkan dengan proses penilaian dari segi validitas dan reliabilitas atas alat evaluasi
belajar yang telah disusun.
Secara ringkas, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam
pendampingan penyusunan alat evaluasi belajar di pra sekolah ini adalah sebagai berikut:
1. Pertemuan awal
Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari
khalayak sasaran dalam melakukan evaluasi tersebut.
2. Diskusi mengenai kegiatan evaluasi apa yang telah dilakukan
Analisis kegiatan evaluasi yang telah diterapkan merupakan langkah yang harus
ditetapkan karena akan berpengaruh pada penentuan alat evaluasi mana yang
sekiranya belum ada dan mana saja yang dapat dikembangkan.
3. Diskusi teoretis mengenai alat evaluasi yang akan dibuat.
4. Diskusi mengenai strategi evaluasi bahan ajar dalam menjalankan strategi evaluasi
bahan ajar yang tepat, tim kurikulum akan diajak berdiskusi mengenai kekuatan dan
kelemahan dari setiap alat evaluasi bahan belajar yang dipilih. Di samping itu, perlu
dilakukan pula analisis pembanding dengan alat evaluasi yang telah dijalankan
sebelumnya.
5. Evaluasi kelayakan alat evaluasi.
Merupakan tahap terakhir dari rencana penerapan alat evaluasi bahan ajar sebelum
kegiatan realisasi alat evaluasi diimplemntasikan ke dalam ruang kelas.

HASIL YANG DICAPAI
Terkait dengan kondisi pandemi yang sedang melanda Jakarta, maka seluruh
aktivitas tim dalam konteks kegiatan abdimas dilakukan secara daring. Pada pertemuan
awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak sasaran dalam
melakukan evaluasi tersebut. Karena investigasi ini masih dilakukan pada bulan Februari
2020, maka tim masih sempat mengunjungi lokasi mitra dan melakukan survey tempat serta
kondisi pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, dilakukan diskusi mengenai
kegiatan evaluasi apa yang telah dilakukan oleh mitra, dari analisis kegiatan evaluasi ini,
tim menentukan bahwa alat evaluasi yang perlu dikembangkan oleh mitra adalah masalah
evaluasi atas kinerja yang telah dicapai atau dijalankan. Masalah kinerja ini diatasi dengan
meminta melakukan wawancara daring kepada para murid, guru, dan pemilik dari Pre
School Xavier, mengenai kondisi pembelajaran yang sedang terjadi serta apa yang
diharapkan dari pembelajaran tersebut.
Dari hasil wawancara tersebut diperoleh
kesimpulan bahwa, dari sisi murid, sebanyak 99% (29 anak usia dini dari 3 kelas pre school)
menyatakan sangat menikmati proses belajar yang diperoleh dari Pre School Xavier,
sementara sisanya 3% dari para murid (1 anak) menjawab tidak menyukai proses belajar
di sekolah tersebut karena ketika sekolah, berarti harus bangun lebih pagi di hari sekolah.
Evaluasi lebih lanjut adalah mengenai pemahaman materi daring yang telah disampaikan
oleh para pengajar. Dan ternyata, menunjukan hasil belajar yang cukup baik, terlihat
dengan perolehan nilai 100% para murid adalah A (sangat baik). Hal ini menunjukkan
bahwa para murid telah menguasai pembelajaran yang diberikan oleh para pengajar
mereka. Penilaian ini ditelaah melalui 2 minggu aktifitas daring yang diikuti dengan
pengambilan nilai secara spontan oleh para pengajar. Hasil rekapitulasi laporan nilai yang
disampaikan kepada tim menunjukkan tidak ada satupun murid yang memperoleh nilai di
bawah rata-rata.
Dari segi alat evaluasi yang digunakan, tim melakukan telaah alat evaluasi lisan
daring, kepada para guru sebagai pengguna alat evaluasi belajar kepada para murid. Dari
hasil telaah tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sekolah menggunakan bahan dari
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sekolah principal yaitu bahan adopsi dari sekolah utama. Kesulitan utama dalam
penggunaan bahan ajar serta alat evaluasi yang murni tanpa adaptasi adalah ketika
memasuki materi yang terkait dengan mata uang dan perayaan hari-hari raya, karena bahan
ajar yang dipakai adalah bahan ajar internasional, sehingga mata uang yang digunakan
masih mata uang dolar dan hari raya yang dibahas adalah hari-hari raya dalam istilah asing,
seperti Hari Raya Diwali, yang tidak begitu dikenal di Indonesia, atau pembahasan
mengenai musim, dimana bahan ajar dan evaluasi selalu mengarahkan kepada materi 4
musim, sementara di Indonesia, hanya mengenal 2 musim.
Sementara dari segi pemilik sekolah, kesulitan terbesar yang dihadapi adalah
terkait dengan penilaian sekolah itu sendiri. Untuk kegiatan penilaian ini, tim memutuskan
melakukan survey pendapat kepada para pengguna jasa sekolah, yaitu orang tua. Tim
melakukan pendekatan survey pendapat dengan menggunakan Google Form yang dikaji
lebih lanjut oleh tim kami dalam program PKM terpisah dengan topik “Penyusunan Alat
Ukur Service Excellence Untuk Xavier Remiel International Preschool“.
LUARAN YANG DICAPAI
Terkait dengan evaluasi bahan ajar, pihak sekolah tidak menginginkan adanya
publikasi atas bahan ajar yang ditelaah oleh tim, untuk itu, tim hanya mengeluarkan
panduan evaluasi bahan ajar berupa check list kelengkapan evaluasi bahan ajar yang
merupakan hasil adaptasi dari beberapa sumber yang telah disesuaikan dengan kondisi pre
school.
Evaluasi dilakukan dalam bentuk angket yang disebarkan pada pengguna
(responden) dalam hal ini adalah guru mata pelajaran. Dokumen yang terkait dalam
evaluasi buku teks pelajaran adalah:
a. Daftar buku teks pelajaran yang akan dievaluasi
b. Angket evaluasi buku teks pelajaran.
c. Surat tugas LPPM UNTAR
d. Surat permohonan responden
e. Hasil angket evaluasi buku teks pelajaran.
f. Laporan hasil evaluasi buku teks pelajaran
Dalam evaluasi bahan ajar ini, bahan ajar yang akan dievaluasi menggunakan
indikator sebagai berikut:
No

INDIKATOR

SS

S

TS

STS

KONSISTENSI
Menggunakan kata, istilah dan kalimat yang
konsisten
2. Menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang
konsisten
3. Menggunakan pola pengetikan dan tata letak
yang konsisten
FORMAT
1. Format halaman (vertikal atau horizontal) mudah
untuk digunakan pembaca
1.

2.
3.
4.

Kolom (tunggal atau multi) pada halaman
proporsional dan sebanding dengan ukuran
kertas yang digunakan
Lebar kolom memudahkan siswa untuk
membaca
Tata letak dan pengetikan yang mudah
1060

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

diikuti siswa
DAYA TARIK
1. Warna sampul (gambar dan huruf) depan
menarik
2. Huruf dan kalimat judul menarik perhatian
3. Warna kertas, gambar dan ilustrasi
menarik perhatian
4. Warna kertas dan huruf menarik perhatian
5.

1.

Tata letak atau pola pengetikan menarik
perhatian
ORGANISASI
Pengorganisasian materi sistematis

2.

Pengorganisasian antar bab/sub bab logis dan
sistematis

3.

Pengorganisasian latihan dan tugas
sistematis

BENTUK DAN UKURAN HURUF
1.
Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca
2.

Ukuran huruf yang digunakan
proporsional

SPASI KOSONG
1. Terdapat spasi kosong untuk menuliskan
informasi singkat dan penting
2. Terdapat spasi kosong sebagai tanda jeda
antar unit atau sub unit pembahasan
3. Spasi kosong ditempatkan pada
halaman/tempat yang tepat
ISI MATERI
1.
Terdapat rumusan tujuan kompetensi yang
jelas
2.

Menekankan pada pencapaian kompetensi
yang diinginkan

3.

Terdapat panduan belajar yang mudah
digunakan

4.

Memuat pengetahuan sesuai dengan unit
kompetensi

5.

Memuat keterampilan sesuai dengan unit
kompetensi

6.

Memuat sikap yang jelas untuk
diperagakan

7.

Bahasa mudah dimengerti

8.

Tugas dan latihan cukup untuk membantu
mencapai kompetensi

9.

Tugas dan latihan sesuai dengan unit
kompetensi

10

Materi pembelajaran sesuai dengan tingkat
peserta didik
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11.

Memungkinkan peserta didik melakukan
inisiatif sendiridalam belajarnya

12.

Memungkinkan peserta didik belajar secara
mandiri

13.

Materi diorganisasikan dengan susunan
yang sistematis

14.

Terdapat bagian assessment (pengujian)

15.

Instrumen assessment mudah dimengerti

16.

Instruksi pada assessment mudah
dimengerti

17.

Memungkinkan peserta melalukan
assessment sendiri

Sumber: Roviati (nd)
Keterangan :
ST
= sangat tepat S = sesuai
TS
= tidak sesuai
STS = sangat tidak sesuai
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN:
Tuliskan Hal -hal yang perlu diperbaiki
………………………………………………………………………………………
REKOMENDASI AKHIR:
1. Dapat digunakan sebagai bahan ajar utama tanpa perbaikan
2. Dapat digunakan sebagai bahan ajar utama dengan perbaikan
3. Dapat digunakan sebagai referensi tanpa perbaikan
4. Dapat digunakan sebagai referensi dengan perbaikan
5. Tidak dapat digunakan baik sebagai bahan ajar
Berdasarkan hasil angket tersebut diperoleh data bahwa alat belajar yang digunakan sudah
memenuhi kriteria bahan ajar cetak yang baik. Hasil angket menunjukan hampir 99% alat
belajar yang digunakan telah tepat untuk digunakan dengan rekomendasi 100% pada nomor
2, yaitu bahan ajar yang digunakan dapat digunakan sebagai bahan ajar utama dengan
adanya perbaikan minor namun tidak mendasar diperlukan. Mayoritas responden yaitu para
guru hanya mengisi pada kolom ‘hal-hal yang perlu diperbaiki’, seperti penyesuaian harihari Raya, mata uang, dan musim. Penyesuaian dapat dilakukan secara lisan saat tatap muka
pembelajaran atau dengan melakukan cetak ulang hanya pada halaman terkait dan
dibagikan saat pelajaran terkait dibahas. Sekolah dan tim memutuskan bahwa tidak
diperlukan adanya perubahan alat evaluasi belajar yang selama ini merupakan adopsi dari
principal. Tambahan materi tidak perlu dilakukan mengingat semua kriteria yang
dibutuhkan oleh peserta didik sudah tercakup di dalam materi yang digunakan selama ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil tinjauan tim, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa responden telah
melakukan evaluasi atas alat belajar yang selama ini digunakan, dan dari
hasil pengisian angket diperoleh data bahwa alat belajar yang digunakan sudah memenuhi
kriteria bahan ajar cetak yang baik. Mayoritas responden yaitu para guru hanya mengisi
pada kolom ‘hal-hal yang perlu diperbaiki’, seperti:
a.
Penyesuaian hari-hari Raya, mata uang, dan musim. Penyesuaian dapat dilakukan
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secara lisan saat tatap muka pembelajaran atau dengan melakukan cetak ulang hanya pada
halaman terkait dan dibagikan saat pelajaran terkait dibahas.
b.
Sekolah dan tim memutuskan bahwa tidak diperlukan adanya perubahan alat
evaluasi belajar yang selama ini merupakan adopsi dari principal.
c.
Tambahan materi tidak perlu dilakukan mengingat semua kriteria yang dibutuhkan
oleh peserta didik sudah tercakup di dalam materi yang digunakan selama ini.
SARAN
Setelah melakukan kegiatan PKM ini, tim mengajukan saran agar sekolah dapat melakukan
secara rutin evaluasi alat belajar yang akan ataupun telah digunakan dengan menerapkan
alat evaluasi yang telah diberikan oleh tim. Selain itu, tim juga mengusulkan agar sekolah
tidak sepenuhnya tergantung kepada materi dari sekolah principal saja, terutama materimateri yang terkait dengan kebudayaan asli Indonesia yang tidak terdapat dalam bahan ajar
yang sepenuhnya merupakan adopsi dari kurikulum asing.
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ABSTRAK:
Tujuan dilakukan sosialisasi teknik Mnemonik bagi warga belajar paket C di PKBM Harapan Bangsa
Tanjungpinang dikarenakan masih terdapat hasil warga belajar yang kurang memuaskan dalam mengingat
pelajaran. Bila menggunakan teknik Mnemonik dan memahami jenis teknik-teknik Mnemonik dengan
baik, maka masalah dalam mengingat materi pelajaran dapat diminimalisirkan. Adapun Metode yang
digunakan yaitu Ceramah, Tanya jawab dan simulasi dalam pelajaran sejarah, agama, dan matematika dengan
menggunakan berbagai teknik Mnemonik.. Hasil yang ditemukan yaitu sebagaian besar warga belajar paket
C yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini bisa dengan mudah dan cepat mengingat pelajaran.
Kata kunci: Teknik Mnemonik, Mudah , Cepat
ABSTRACT:
The purpose of socializing the Mnemonic technique for student package C at PKBM Harapan Bangsa
Tanjungpinang was because there were still unsatisfactory results of student in remembering lessons. When
using Mnemonic techniques and understanding the types of Mnemonic techniques well, problems in
remembering subject matter can be minimized. The methods used are lectures, questions and answers and
simulations in history, religion, and mathematics lessons using various mnemonic techniques. The results
found were that most of the student package C s who took part in this socialization activity could easily and
quickly remember lessons.
Keywords: Mnemonic Technique, Easy, Fast

1.

PENDAHULUAN
Biasanya siswa sering terlupa apa yang telah mereka baca dan juga merasakan
terlalu sulit untuk menguasai informasi dari apa yang telah dibaca. Hal ini dikarenakan
tidak ada suatu sistem ingatan yang berkesan, belajar menjadi suatu kegiatan rutin yang
sungguh menjemukan. Apabila sindrom ini tidak bisa dicari solusi, seseorang warga belajar
bisa menyebabkan menjadi orang yang pesimistik dan hilang keyakinan terhadap
kemampuan dirinya.
Kebanyakan warga belajar gagal mengingat sesuatu informasi karena kurang fokus
ketika waktunya sesuai untuk mengingat. Sebaik-baiknya waktu untuk kita memberi fokus
yang paling baik adalah ketika kita pertama kali kita melihat sesuatu informasi.
Kebiasaannya, warga belajar akan mulai mencoba dengan sekuat tenaga setelah menyadari
informasi tersebut mulai kabur dalam ingatannya. Kekaburan ini adalah wujud daripada
rekaman memori kita yang tidak terbatas muatannya. Namun, tanpa pengulangan dan
penguatan, informasi tidak akan bertahan lama dalam memori.
Sepanjang waktu sadar, kita sentiasa merekam perbagai macam informasi yang mampu
diterima oleh panca indera (mata, telinga, hidug, rasa dan sentuhan). Kecendrungan untuk
mengingat apa yang dibaca, tentunya bergantung kepada betapa pentingnya informasi itu
buat kita. Informasi akan mudah hilang daripada memori sekiranya tidak ada suatu teknik
yang benar-benar berkesan untuk menahannya
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Rasulullah saw bersabda:

ِﻠﻨﺎس
َﺧﯿ ُْﺮ
ِ اﻟﻨﺎس أ َ ْﻧﻔَﻌُ ُﮭ ْﻢ ﻟ
ِ
“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam
Shahihul Jami' no:3289).
Ikhtiar yang mesti dilakukan dalam mengingat mesti didahului dengan minat dan
dedikasi. Setelah itu baru ialah mengingat sesuatu informasi dengan cara menyusunnya
secara sistematik dan lebih bermakna. Dalam menyusun informasi, pertama kali kita harus
tahu mengetahui informasi yang benar. Ini akan menentukan tema atau central point dan
system file mental yang paling sesuai. Daripada satu system file mental yang kemas,
informasi akan menjadi lebih betah dalam memori. Konsep mengingat merupakan prinsip
dan teknik dasar untuk meningkatkan kemampuan mengingat sumber belajar.
Sebelum kita mencoba mengingat apa yang dibaca kita hendaklah memberi focus
kepada otak supaya focus terhadap sesuatu benda ide yang hendak diingat
“Peninjauan adalah perlu untuk mendapatkan kesedaran/kesediaan yang tepat”(Lorayne
and Lucas, 1974,p.6), Menurut beliau apa saja yang memang kita menyadari, tidak akan
menjadikan kita cepat lupa.
Teknik Mnemonik telah terbukti dapat membantu ingatan dalam proses pembelajaran.
Mengikut istilah psikologi mnemonik, merupakan alat atau system mengingat informasi
yang boleh dicipta sendiri untuk mendapatkan kesan pengunduran informasi yang cepat
dan berkesan. Ini karena pada prinsipnya , penggunaan teknik mnemonik hendaknya
menggunakan media agar tercipta suatu struktur yang berupa gambaran yang terdiri
daripada gambaran visual dan gambaran lisan. Kedua ini lau dihubungkan dengan
informasi supaya menimbulkan suatu kesan ingatan yang lebih konkrit dan bermakna.
Pendekatan ini membantu proses pendaftaran informasi ke dalam ingatan disamping
memudahkan proses pemanggilan kembali.
Lorayne dan Lucas juga menjelaskan bahwa metode dasar memori “kita boleh
mengingat sesuatu informasi jika ada kaitan dengan sesuatu yang telah kita ketahui atau
ingat” (Lorayne and Lucas, 1974,p.7)
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus dan 3 tutor yang terdiri dari
sarjana perikanan, ekonomi, dan biologi PKBM Harapan Bangsa Tanjungpinang pada
tanggal 27 September 2019 diketahui bahwa ; masih ada warga belajar paket C didalam
menjawab jawaban masih asal-asalan sehingga mempengaruhi pada nilai yang diperoleh,
kurang memperhatikan dalam belajar di dalam kelas, Rendahnya minat belajar terutama
dalam mengingat pelajaran. Beliau juga menyadari bahwa kebanyakan warga belajar
paket C adalah pekerja dan selama ini tutor dalam mengajar masih menggunakan teknik
konvensional.
Permasalahan yang dihadapi warga belajar paket C PKBM Harapan Bangsa
adalah rendahnya kehadiran warga belajar paket C, rendahnya nilai ujian dan cepat lupa
serta tidak bertahan lama informasi yang diperoleh di dalam memori. Selama ini warga
belajaar belum mengetahui bagaimana informasi yang di dapat bisa diingat dengan cepat,
bisa tahan lama tersimpan di dalam memori dan apabila diperlukan informasi ini dapat
dipanggil. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi mengingat cepat dengan teknik
mnemonik dalam mengembangkan karakter dan kreativiti Warga Belajar di PKBM
Harapan Bangsa.Kota Tanjungpinang secara lebih intensif .
2. METODE
Peserta Sosialisasi adalah warga belajar paket C PKBM Harapan Bangsa Tanjung
Pinang sejumlah 30 orang. Metode sosialisasi dirancang dua tahap : (1) Tahap pertama
ialah persiapan sosialisasi yang dilakukan meliputi : a.Survei, b.Pemantapan lokasi dan
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sasaran; (2) Tahap kedua ialah pelaksanaan sosialisiasi mengingat cepat dengan teknik
Mnemonik dalam mengembangkan karakter dan kreativiti warga belajar di PKBM Harapan
Bangsa di Kota Tanjungpinang dilaksanakan selama dua hari meliputi : a. Paparan dan
demonstrasi mengenai beberapa teknik mnemonik, paparan materi mengenai mengingat
cepat mata pelajaran matematika, b. Paparan dan demonstrasi mengenai mengingat cepat
dalam pelajaran agama Islam dalam memahami Al-Qur’an dan, c. Belajar sejarah lebih
mudah dengan teknik mnemonik.
Paparan teknik mnemonik disampaikan dalam bentuk : a. Ceramah tentang Teknik
Mnemonik untuk memotivasi warga belajar agar mau gemar membaca dan menanamkan
pemahaman warga belajar tentang teknik mnemonik serta sangat penting untuk
dikuasai oleh warga belajar; b. Tanya-jawab, ini memungkinkan warga belajar menggali
pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang teknik mnemonik dan juga pengalaman setelah
latihan menggunakannya
Dalam al-Qur’an Allah swt berfirman:
َ ﺳ ِﺒﯿ ِﻞ َر ِﺑّﻚَ ِﺑﺎ ْﻟﺤِ ْﻜ َﻤ ِﺔ َوا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ
ﺴ ُﻦ
َ ِﻲ أ َ ْﺣ
َ ﻈ ِﺔ ا ْﻟ َﺤ
َ ادْعُ ِإﻟَﻰ
َ ﺴﻨَ ِﺔ َو َﺟﺎ ِد ْﻟ ُﮭﻢ ِﺑﺎﻟﱠﺘِﻲ ھ
“Serulah (manusia) kepada agama Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang
baik bertukar pikiranlah dengan mereka itu dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl:125).;
c. Simulasi ini
memberikan kesempatan kepada warga belajar paket C dalam
mempraktekan materi sosialisasi yang diperoleh. Diharapakan peserta sosialisasi benarbenar menguasai materi sosialisasi yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya
menerapkan kegiatan gemar membaca.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 2 hari pertemuan. Kegiatan tersebut
dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2020. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang
warga belajar Paket C PKBM Harapan Bangsa Tanjungpinang.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Dimana
kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan kelas. Sosialisasi di mulai pada pukuk 09.00
WIB yang diawali dengan pembukaan oleh Ketua PKBM Harapan Bangsa sebagaimana
terlihat pada gambar 1. Adapun dalam kata sambutan yang disampaikan ucapan
terimakasih kepada TIM dosen UMRAH kemudian berharap bahwa kegiatan ini bisa
berjalan lancer. Warga belajar dapat mengikuti sosialisasi dengan sunguh-sungguh.
Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta sosialisasi.

Gambar 1. Suasana Pembukaan Pengabdian di PKBM Harapan Bangsa
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Setelah selesai
pembukaan dilaksanakan, dilanjutkan dengan paparan materi
mengenai teknik Mnemonik disampaikan oleh Tety Kurmalasari. Ada beberapa teknik
mnemonik diantaranya Mnemonik Akronim, Mnemonik Akrostik, Mnemonik Hubungan,
Mnemonik Lokasi, Mnemonik rancangan berirama, dan Mnemonik kod abjad. Dan
materi Matematika barisan dan deret Aritmatika. Disampaikan oleh Mariyanti Elvi.
Untuk cepat mengingat barisan Aritmatika menggunakan Mnemonik Kata Ganti,
caranya dengan menukarkan perkataan konkrit bagi menggantikan perkataan abstrak.
Sebagaimana terlihat pada gambar 2

Gambar 2. Suasana Pengabdian di PKBM Harapan Bangsa

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Agustus 2020, melanjutkan
paparan materi pelajaran sejarah dengan pokok bahasan Teori Masuknya Agama Hindu
Budha dan disampaikan oleh Tety Kurmalasari. Contoh : Teori Waisya tokohnya Prof .Dr.
Nicholas Johanes Krom (NJK) agar cepat mengingat atau mengikat maklumat yang
disampaikan, bisa menggunakan teknik Mnemonik Akronim yaitu mencamtumkan
huruf awal jadinya disingkat (NJK). Setelah pemaparan dilakukan demonstrasi oleh peserta.
Sebagaimana terlihat pada gambar.3

Gambar 3

Demonstrasi oleh warga belajarpengabdian di PKBM Harapan Bangsa.
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Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi mengingat cepat dalam memahami AlQur’an disampaikan oleh Siti Habiba, Kata-kata yang seimbang dalam Alquran itu antara
lain jumlah kata dengan antonym (lawan kata) menggunakan Mnemonik Hubungan.
Untuk menghafalnya urutkan dulu perkataan. Contoh Khoir (baik) berjumlah 167, syahru
(jelek) berjumlah 167 , hayat (hidup) berjumlah 145 , maut (mati) berjumlah 145,
akhiro (akhirat) berjumlah 125,dunya (dunia) berjumlah 125, Syaithon berjumlah 88,
malaikat 88, langkah kedua pasangkan dari pertama hingga pasangan terakhir. Kemudian
anda bebas menciptakan sebarang bentuk interaksi diantara kedua objek asalkan imejnya
mesti luar biasa dan anda pikirkan mesti berkesan. Misalnya Khoir berinteraksi dengan
syahru dengan cara yang luar biasa. Anda boleh membayangkan seorang Khoir yang
baik memukul Syahru sebanyak 167. Gambarkan Khoir benar-benar memukul Syahru
sebanyak 167 sehingga terjatuh.
4. SIMPULAN
Kegiatan ini telah dilaksanakan di PKBM Harapan Bangsa Tanjungpinang berjalan
konduksif dan warga belajar sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi. Hasil sangat
berdampak terhadap semangat untuk belajar, dimana yang selama ini mereka merasa sulit
untuk mengingat pelajaran kemudian bila ujian banyak sekali materi yang lupa. Namun
setelah mengikuti sosialisasi ini warga belajar paket C dengan mudah memahami
materi pelajaran dengan mengunakan teknik mnemonik. Diantaranya teknik Mnemonik
Akronim, Akrostik, Hubungan Kata ganti, Anekdot, Lokasi, Rancangan berirama, dan Kod
Abjad. Teknik ini dapat disesuaikan dengan materi pelajaran yang ingin diingat dan materi
yang diingat bisa bertahan lama di dalam memori kemudian bila diperlukan bisa dipanggil
kembali ke dalam memori kita.
Setelah kegiatan sosialisi berakhir, ada beberapa masukan dari warga belajar paket C
PKBM Harapan Bangsa Tanjungpinang yaitu untuk membuat kegiatan ini berkelanjutan.
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ABSTRAK
ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia bersama PT MRT Jakarta, mengajak
FSRD Untar untuk bekerja sama mengadakan program edukasi publik dengan media Seni Mural. Kegiatan
tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk menumbuhkan rasa ramah lingkungan dan gerakan untuk
menggunakan transportasi umum. Adapun lokasi yang digunakan untuk membuat mural adalah pemukiman
warga yang terdekat dengan stasiun MRT Haji Nawi, Jakarta Selatan. Adapun tema mural yang akan
dikerjakan adalah edukasi atau ajakan kepada warga untuk menggunakan transportasi ramah lingkungan.
Untuk mengoptimalkan jalan kaki dan bersepeda sebagai moda perpindahan tempat jarak dekat dan
menengah maka akses jalan dipersiapkan agar dapat mengakomodasi pejalan kaki yang akan
menggunakannya. Diharapkan dengan pola transportasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi terjadinya
polusi udara akibat emisi karbon dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang kita gunakan. Kegiatan
tersebut melibatkan masyarakat sekitar dan siswa – siswi sekolah sekitar untuk turut berpartisipasi dalam
pembuatan mural yang diharapkan dapat mengedukasi serta menjadi sarana informasi dari visi misi ITDP,
PT. MRT serta FSRD UnTar. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan akses jalan dapat digunakan
oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci : Seni-Mural, Gambar, Transportasi-Publik, Ramah-Lingkungan
ABSTRACT
ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia and PT MRT Jakarta, invited Untar's
FSRD colaborated to hold a public education program with mural art media. This activity is one of the
activities a sense of environmental friendliness and a movement to use public transportation. The location
used to make the mural is the closest residential area to the MRT Haji Nawi station, South Jakarta. The theme
of the mural that will be done is education or inviting residents to use environmentally friendly transportation.
To optimize walking and cycling as modes of shifting places for short and medium distances, road access is
prepared so that it can accommodate pedestrians who will use it. It is hoped that an environmentally friendly
transportation pattern can reduce the occurrence of air pollution due to carbon emissions from the fossil
fuel-fueled motorized vehicles we use. This activity involves the local community and students from the
surrounding schools to participate in making the mural which is expected to educate and become a means of
information for the vision and mission of ITDP, PT. MRT and UnTar FSRD. These activities can run well
and road access can be used by all levels of society.
Keywords: Art-Murals, Drawing, Public-Transport, Eco-Friendly

1.

PENDAHULUAN
Sistem transportasi terpadu seperti Jaklingko, walau dalam beberapa hal masih
belum optimal. Pemprov DKI juga mulai membuat infrastruktur untuk mendukung
penggunaan moda transportasi tanpa motor, seperti Sepeda dan untuk para pejalan kaki.
Pemprov DKI sedang mengembangkan rute jalur sepeda baru di 17 koridor jalan jalur
sepeda di berbagai titik kota Jakarta, sepanjang 63 Km. Hal ini menunjukkan arah positif
yang dilakukan pihak Pemprov DKI untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor. Bahkan
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pemerintah Pusat pun telah membuat rancangan UU terkait kendaraan bermesin listrik yang
tak menghasilkan emisi gas buang, sebagaimana kendaraan bermesin BBM. Di sepanjang
rangkaian rel MRT yang membentang dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Bunderan
Hotel Indonesia, salah satu titik yang paling dekat dengan perumahan warga adalah stasiun
Haji Nawi. Mengarah ke staiun Haji Nawi tersebut terdapat banyak jalan-jalan kecil yang
menghubungkan pemukiman warga dengan stasiun Haji Nawi. Salah satunya adalah
jalan Darul Tauhid, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak.
Jalan Darul Tauhid memiliki lebar jalan yang dapat dilalui oleh dua mobil
berdampingan. Namun jalan kecil itu juga memiliki volume pejalan kaki mencapai 150
orang per jamnya dan didominasi oleh pelajar, khususnya pelajar dari Yayasan Darul
Tauhid, yang memiliki sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga SMU. Yayasan
Darul Tauhid ini berada pada jarak kurang-lebih 80 meter dari jalan RS Fatmawati.
Sebanyak 25,8% pejalan kaki melalui jalan Darul Tauhid untuk menuju stasiun Haji
Nawi. 19 Jalan Darul Tauhid juga bersambung dengan jalan Timbul yang juga mengarah ke
stasiun Haji Nawi, membentuk jaringan jalan sepanjang 1 Km. Mendekati stasiun Haji
Nawi terdapat empat titik tembok yang ‘mati’ dalam arti tak banyak bermanfaat, Untuk
membuat wilayah jalan Darul Tauhid lebih nyaman dilalui oleh pejalan kaki menuju stasiun
Haji Nawi, maka dibutuhkan upaya membuat lingkungan yang lebih manusiawi. Salah
satunya adalah dengan membuat dinding-dinding lebih nyaman untuk dilihat oleh para
pejalan kaki.
Permasalahan utama adalah, bagaimana membuat sebuah media edukasi dan
sosialisasi agar terbentuk budaya menggunakan moda transportasi ramah lingkungan,
mulai dari yang paling sederhana seperti sepeda, hingga transportasi massal seperti kereta
commuter MRT. Media komunikasi ini diharapkan dapat berkomunikasi secara kontekstual
sesuai keadaan lingkungan, yang terdekat dengan stasiun MRT yang relatif baru
dibangun/difungsikan. Untuk itu pihak mitra ITDP Indonesia dan mitra MRT Jakarta
selama ini belum pernah membuat mural, karena ITDP Indonesia tak memiliki sumber daya
untuk membuat mural.
2. METODE PELAKSANAAN PKM
Dalam metode pelaksanaan PKM pembuatan mural, maka tim mempersiapkan 5 langkah
yang digunakan untuk membuat konsep mural. Berikut adalah diagram langkah – langkah
yang digunakan dalam metode pelaksanaan PKM.

19

http://mediaindonesia.com/read/detail/295692-mrt-itdp-siap-tata-jalan-lingkungan-di-stasiun-mrt
diakses 12 Maret 2020 Pk 01.06.
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1.

Langkah Pertama/ Persiapan (First Step):
Merumuskan Masalah (Define the Problem), dimulai dari diskusi dengan mitra kerja,
tim dosen berdiskusi mengenai berbagai sisi relasi antara berbagai faktor terkait konteks
permasalahan, sehingga pada akhirnya menemukan atau mendefinisikan permasalahan
yang harus diatasi. Hal ini dalam beberpa hal telah dilakukan oleh mitra kerja, yaitu ITDP
Indonesia. Dalam konteks pengerjaan mural, Ketika dipahami bahwa salah satu tujuan
program kerja ini adalah terkait dengan mitra sekunder PT MRT, yang mengelola halte
MRT Haji Nawi, maka perlu dipikirkan salah satu cara untuk mencapai lokasi mural itu
dengan moda transportasi yang ramah lingkungan.
2. Penelitian (Research):
Penelitian dalam hal ini terkait hal yang perlu diketahui terkait program abdimas yang
akan dilakukan. Termasuk penelitian terkait hal-hal di lapangan. Misalnya tembok mana
yang cocok untuk dibuat mural. Ada kondisi dan potensi apa saja di sekitar lokasi yang
perlu menjadi perhatian. Bagaimana perilaku masyarakat seputar dinding yang akan
dimural, hal-hal ini akan mempengaruhi ide dan konsep mural yang akan dirancang dan
diimplementasikan. yang akan Digambar dalam mural. Setelah kami teliti keadaan
lingkungan sekitar lokasi tembok dekat Halte MRT Haji Nawi itu adalah, adanya sebuah
kompleks sekolah milik Yayasan Darul Ma’arif, dari Paud hingga SMA. Siswa berasal dari
sekitar lokasi, berjalan kaki, ataupun dijemput naik motor, ataupun menggunakan ojek
daring.
3. Perencanaan (Planning)
Perencanaan mencakup sumber daya manusia dan sumberdaya material yang kami
siapkan. Dalam hal ini setelah tim pendahuluan mengunjungi lokasi, melihat
perkampungan sekitar, dan mengukur mural, mulailah dilakukan rekrutmen tim inti yang
terdiri dari dosen-dosen. Untuk pembuatan mural diajak beberapa dosen yang memiliki
rekam jejak mengadakan kegiatan mural di program PKM sebelumnya.
4. Komunikasi (Communication)
Komunikasi penting dilakukan agar proses pengerjaan berjalan lancar. Diskusi dengan
parapihak terutama pemda setempat, lurah dan camat, serta pemilik dinding yaitu penyalur
mobil Wuling, serta juga pemilik/ Kepala Sekolah Darul Tauhid. Selain tentu saja dengan
pihak aparat pemerintah setempat, Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW.
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5. Implementasi (Implementation)
Implementasi dalam hal ini dimulai dari pengerjaan sketsa di hari Sabtu dan pengerjaan
pewarnaan di Hari Minggu. Hal ini membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait dalam
hal ini pihak Wuling, Kelurahan/Kecamatan terkait dengan keamanan, serta kondisi cuaca
harus dipantau terus, mengingat saat pengerjaan adalah pada musim hujan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pembuatan mural sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Adapun
beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan kegiatan adalah 1) luasan tembok
yang akan dimural dan, 2) keadaan tembok yang membutuhkan pengerjaan dasar sebelum
dibuat mural, dikaitkan dengan 3) Batasan waktu yang tersedia, serta 4) cuaca yang
diharapkan cerah, sementara pengerjaan masih dalam periode akhir musim hujan. Solusi
pengerjaan tembok sebagai persiapan:
a. Kendala pertama dan kedua, dilakukan bekerja sama dengan mitra kerja yaitu PT MRT
Jakarta, yang siap melakukan pengerjaan dasar tembok, menggunakan tenaga kontraktor
pengecatan profesional.
b. Kendala ketiga, adalah pemisahan pekerjaan menjadi dua tahap. Pertama tahap sketsa
dikerjakan oleh tim kecil dosen yang memang kompeten membuat sketsa awal. Tahap
ini sangat penting karena menentukan tahap-tahap selanjutnya.
c. Kendala keempat cuaca, lebih terkait factor non-teknis. Alternatif penggunaan tenda dan
paying dibatalkan, karena terkait dengan pembiayaan dan teknis yang rumit mengingat
lokasi adalah jalan umum. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengantisipasi dan
mengamati ramalan cuaca, serta menggeser jadwal pengerjaan apabila diprediksi hujan
berkepanjangan dari dini hari. Jadwal sempat ditunda satu minggu akibat cuaca hujan.
Di hari-H pengerjaan kendala cuaca tidak hanya karena hujan, tapi juga karena
sebaliknya, cuaca panas terik.

Gambar 1. Pembukaan kegiatan mural pada Hari-H para tamu undangan, termasuk
Dekan FSRD Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum, terlibat membuat mural.
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Gambar 2. Suasana umum dalam pembuatan mural, mahasiswa dan dosen bekerja sama dengan
penuh semangat dan tekun membuat mural

3.1. Kegiatan Mural
Hasil kongkrit dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dijalankan oleh tiga
kelompok tim dosen adalah berhasil diselesaikannya sebuah mural yang berukuruan
sangat Panjang di jalan menuju stasiun MRT Haji Nawi, yaitu jalan Darul Tauhid,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak. Mural ini berada di tembok sepanjang 41,
78 m dan tinggi maksimal 3.5 m (mengecil/memendek ke arah jalan besar), berhasil
dimural oleh tim FSRD Untar/ DPPM Untar. Mural menggambarkan suasana di mana
masyarakat sedang berjalan, baik menggunakan kendaraan umum, seperti bus pengumpan,
taxi, sepeda, maupun MRT, menuju tempat bekerja atau taman.

Gambar 3. Obyek mural kendaraan tanpa motor bakar dan kendaraan umum menjadi perhatian
utama

Hasil Abstrak/ intrinsic
Hasil abstrak atau yang bersifat intrinsik, adalah:
• Pertama, berkaitan dengan tema dan ekspresi visual dari mural, diharapkan isi pesan
dari mural menjadi inspirasi dan motivasi warga untuk lebih akrab menggunakan
kendaraan yang ramah lingkungan.
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Kedua, dengan adanya mural menghiasi dinding yang sebelumnya kosong dengan
beberapa coretan tersebut, dapat memberi suasana nyaman, saat orang berjalan di
ujung jalan Darul Tauhid tersebut.
Ketiga, dengan keterlibatan warga dan siswa setempat, walaupun belum optimal,
diharapkan mendorong mereka untuk menghargai lingkungannya sendiri, serta
mulai merawat dan semoga bersemangat, untuk membuat mural-mural lain di
wilayah pemukiman kelurahan Cipete Selatan tersebut.

Gambar 4. Keterlibatan warga dalam hal ini beberapa siswa dari sekolah Yayasan Darul Tauhid
sedang mendapat pengarahan dari Ketua Tim Agus Danarto

4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Mural adalah sarana atau media komunikasi yang bersifat ganda, baik sebagai
pembawa pesan, maupun sebagai media seni yang dapat mewarnai lingkungan menjadi
lebih nyaman. Mural dalam ukuran yang cukup besar, dalam pengerjaannya membutuhkan
kerja sama kelompok yang sangat baik. Kerja sama ini tidak saja di antara para pembuat
langsung – dalam hal ini dosen dan mahasiswa, namun juga akan lebih ideal bila melibatkan
lebih intensif warga sekitar.
Manfaat keterlibatan warga setempat secara intensif, akan mencipatakan semangat
dan rasa memiliki dari warga. Bahkan manfaat lebih lanjut bila warga terlibat dalam
pembuatan mural adalah, warga setempat akan termotivasi membuat mural lebih banyak di
berbagai tempat di sekitar wilayah pemukiman mereka. Atau setidaknya mereka akan
senang untuk merawat dan memperbaiki mural yang telah dikerjakan, bila terjadi kerusakan
akibat cuaca dan sebagainya.
Secara tampilan visual pengerjaan mural berhasil dengan baik. Pengerjaan tembok
yang demikian luas, berhasil dimural dengan warna-warni yang kaya, dan gambar yang
komunikatif serta indah. Hal ini membuat suasana di jalan tersebut menjadi lebih cerah dan
ramah bagi pejalan kaki. Diharapkan pengerjaan mural ini akan menjadi pemicu bagi
kecamatan dan kelurahan, maupun pengurus RT/ RW setempat untuk merawat, bahkan
membuat berbagai mural lain di wilayah tersebut.
Desain sebuah mural perlu memperhatikan bagaimana cara orang orang menikmati
gambar pada mural tersebut. Ada mural yang dibuat dalam ruangan atau wilayah luar ruang
namun dalam lingkungan yang menempatkan pelihat dapat duduk memandang mural
dengan waktu yang lama. Sementara ada juga mural yang dibuat dalam lingkungan dimana
orang yang melihat mural sambil berjalan kaki atau berkendaraan melintas. Untuk mural
yang bisa dinikmati dengan waktu yang relatif cukup lama, maka desain mural dapat dibuat
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dengan lebih rinci. Adapun bagi mural yang dinikmati orang sambil berjalan, maka desain
mural sebaiknya dibuat lebih sederhana, dengan kesan pewarnaan yang cerah dan menarik.
Hal ini menyimpulkan bahwa sebelum membuat mural perlu diperhatikan dan diamati
dengan seksama perilaku orang yang sering melalui lokasi dimana mural akan dibuat.

SARAN
Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki mutu pembuatan mural di masa
mendatang adalah sebagai berikut: Pertama pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih
lama. Hal ini khususnya terkait proses pencarian ide dan gaya gambar. Kedua yang lebih
penting adalah kebutuhan proses dialog dan pelatihan pembuatan mural yang melibatkan
warga setempat.

Gambar 5. Sekelompok siswa yang menjadi sukarelawan berpartisipasi membuat mural
bersama dosen-dosen FSRD Untar. Ini adalah pengalaman kolaborasi yang sangat
berharga bagi dosen FSRD Untar.

Keterlibatan di awal dalam proses perancangan akan memberi efek yang lebih kuat
dalam pembentukan dan penyampaian gagasan komunikasi yang ingin disampaikan.

Gambar 6. Seremoni

Hal yang sering dilupakan dalam sebuah kampanye sosial untuk mengedukasi publik
menggunakan media desain komunikasi visual, adalah proses komunikasi yang berjalan
satu arah. Proses edukasi publik yang baik akan melibatkan warga tidak sekedar sebagai
target audience, atau pemirsa sasaran dari proses komunikasi, namun lebih memperlakukan
warga sebagai peserta proses komunikasi. Proses pembuatan mural yang tergolong sebagai
seni rupa di ruang publik memiliki tanggung jawab yang berat, karena harus menghargai
hak publik sebagai pemilik ruang bersama tersebut. Hal inilah yang pada dasarnya
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membedakan antara seni rupa yang dibuat untuk dipasang di ruang privat dengan seni rupa
yang dipasang di ruang publik.

Gambar 7. Suasana penyelesaian mural

Gambar 8. Sebelum meninggalkan lokasi mural
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ID A-TEKNIK-01

PELATIHAN PERANCANGAN DAN PEMBUATAN RAK MULTI
FUNGSI BERBAHAN KAYU LAPIS DAN BESI HOLLOW UNTUK
FASILITAS RUANG KELAS PASRAMAN KERTAJAYA
TANGERANG
I Wayan Sukania1 Lamto Widodo2 Lithrone Laricha S3
1, 2, 3

Program Studi Teknik Industri Universitas Tarumanagara
Email: wayans@ft.untar.ac.id, lamtow@ft.untar.ac.id. lithrones@ft.untar.ac.id.
Abstrak
Program Studi Teknik Industri Universitas Tarumanagara senantiasa memberikan manfaat kepada
masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu pelatihan ketrampilan perancangan dan pembuatan produk rak multi
fungsi kepada Permudhita. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pemaparan teori dan pengalaman,
dilanjutkan dengan mendisain produk secara mandiri dan berkelompok. Disain terbaik yang memenuhi
kriteria kemudahan dibuat, ketangguhan dan multi fungsi direalisasikan dalam praktik. Kondisi awal peserta
didata melalui kuisioner. Sesudah kegiatan kembali peserta mengisi kuisioner untuk mendapatkan informasi
besarnya peningkatan wawasan dan ketrampilan diperoleh. Beberapa pertimbangan dalam mendisain rak
yaitu dimensi produk yang akan dipajang, dimensi tubuh manusia dan faktor estetika. Berdasarkan
perhitungan diperolah tinggi alas rak paling atas sebesar 160, ketinggian rangka bagian atas 175 cm.
Kedalaman rak sebesar 30 cm dibuat agar pengguna dengan mudah menjangkau produk. Lebar rak 85 cm
untuk kemudahan penggunaan. Ketinggian alas rak paling bawah diambil 15 cm sehingga kegiatan
menyapu di bawah rak tetap dapat dilakukan. Proses pembuatan rak dimulai dari perakitan elemen kaki kiri
dan kanan. Kedua kaki dirakit menggunakan elemen rangka alas rak, diakhirir dengan merakit ornament.
Semua sambungan menggunakan metode pengelasan. Setelah dirapikan dan dicat, elemen alas berbahan kayu
dipasang sehingga terwujud rak multi fungsi. Secara umum, ilmu dan ketrampilan para peserta bertambah
setelah praktik. Pengetahuan dan pemahaman tahapan perancangan dan pengembangan sebuah produk
komersial, pengetahuan dan pemahaman menggunakan mesin pengelasan, gergaji, bor, gerinda bertambah
menjadi
100%.
Pengalaman bekerja dalam team/kelompok bertambah. Sebanyak 89% peserta
mengatakan pengetahuan, keterampilam pada pelatihan ini dapat dikuasai.pok bertambah. Sebanyak
89% peserta mengatakan pengetahuan, keterampilam pada pelatihan ini dapat dikuasai.
Kata kunci: pelatihan, perancangan, pembuatan, rak multi fungsi, kemampuan peserta meningkat.
Abstact
Industrial Engineering Progam Study Universitas Tarumanagara always provides benefits to the community.
One form of this is training in designing and manufacturing multi-functional rack products for Permudhita.
The activity is carried out in 2 stages, namely the presentation of theory and experience, followed by designing
the product independently and in groups. The best designs that meet the criteria of ease of manufacture,
toughness and multi-function are realized in practice. The initial conditions of the participants were recorded
through a questionnaire. After returning to the activity, the participants filled out a questionnaire to get
information on the amount of increased insight and skill gained. Some considerations in designing rack are
dimensions of the product to be displayed, dimensions of the human body and aesthetic factors. Based on the
calculation, the height of the top rack is 160, the height of the upper frame is 175 cm. The rack depth of 30
cm is made so that users can easily reach the product. Rack width 85 cm for ease of use. The height of the
bottom rack is taken 15 cm so that sweeping activities can still be carried out. The process of making rack
starts from assembling the left and right leg elements. The two legs are assembled using a rack base frame
element, ending with assembling ornament. All joints use the welding method. After trimming and painting,
elements of the wooden base are installed to create a multi-functional rack. In general, the participants'
knowledge and skills increased after practicing. Knowledge and understanding of the stages of design and
development of a commercial product, knowledge and understanding of using welding machines, saws, drills,
grinding increases to 100%. Experience of working in teams / groups increases. As many as 89% of
participants said that knowledge, skills in this training can be mastered.
Key words: training, design, manufacture, multi-function rack, the ability of participants increases.
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Latar Belakang.
Ruang kelas adalah satu fasilitas penting demi terselenggaranya kegiatan belajar
mengajar yang baik. Ruang kelas yang memadai sangat diperlukan dan merupakan salah
satu variabel keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar [1]. Ruang kelas yang baik
harus memiliki sarana yang disamping lengkap juga kualitas baik [2]. Ruang kelas
menyediakan meja kursi (bangku sekolah yang ukurannya sesuai dengan dimensi tubuh
siswa. Ukuran bangku yang ergonomis sangat penting bagi siswa agar dapat duduk dengan
nyaman, postur tegak, terhindar dari kelelahan dan rasa sakit. Kenyamanan bangku sekolah
juga ditentukan oleh faktor bahan baku bangku, warna bangku. Bangku sekolah juga harus
memiliki disain dan fitur produk yang diperlukan oleh siswa, antara lain kebutuhan untuk
meletakkan tas, alas bangku yang dapat diatur kemiringannya sehingga mata saat membaca
dan tangan nyaman saat menulis.
Bangunan ruang kelas yang memadai merupakan persyaratan ke-2. Bangunan yang
memadai ditandai dengan luas ruangan cukup untuk para siswa. Umunya kelas berkapasitas
40 orang siswa. Biala ruang kelas sempit, namun jumlah bangku banyak mengakibatkan
jarak bangku juga mepet sehingga mengurangi ruang gerak siswa. Ruang kelas harus
memiliki lantai bersih dan tidak membahayakan siswa, misalnya terlalu licin, sambungan
keramik yang tidak merata dll . Umumnya dipakai lantai dari bahan keramik putih. Untuk
dinding kelas sebaiknya kokoh, rata dan dicat terang. Ruang kelas juga harus memiliki
ventilasi yang mencukupi. Ventilasi yaitu adanya pertukaran udara di dalam ruangan
dengan udara segar dari luar ruangan. Ventilasi sangat penting untuk menjamin tersedianya
oksigen pada konsentrasi terbaik [3].
Yayasan Vidya Kertajaya Tangerang beralamat di Jl.KS Tubun no.108 RT 001 RE
003, Koang Jaya , Karawaci Tangerang Banten,dengan no NPWP: 31.794.089.8-402.000
[4]. Yayasan Vidya Kertajaya bergerak di 3 bidang yaitu bidang kemanusiaan, bidang
sosial dan bidang keagamaan. Pada bidang kemanusiaan kegiatannya antara lain
pendidikan formal mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Bidang kegiatan Yayasan
Vidya Kertajaya terutama pada kegiatan pendidikan anak sekolah. Yayasan memiliki
sekolah yang disebut Pasraman Kertajaya yang juga beralamat di Jl.KS Tubun no.108 RT
001 RE 003, Koang Jaya Karawaci Tangerang Banten. Pasraman melaksakan kegiatan
pendidikan khususnya pendidikan Agama Hindu. Kegiatan di Pasraman Kertajaya hanya
pada hari Minggu saja dan hari khusus keagamaan lainnya. Pasraman memiliki 14 ruangan,
12 ruang kelas untuk SD sampai dengan SMA, 1 ruang admisistrasi dan 1 ruang untuk
PAUD.
Ruang kelas sebaiknya memiliki sebuah tempat atau rak untuk memajang bahan
barang atau materi yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Beberapa materi
seperti buku pelajaran wajib, buku bacaan tambahan, majalah-majalah, sarana tulismenulis, pot bunga hidup dan juga hiasan atau produk pemanis ruangan. Rak multi fungsi
yang disainnya tepat membuatnya
berfungsi baik sekaligus menambah estetika dan aura
positif ruangan. Berdasarkan pengamatan tidak terlihat adanya rak untuk keperluan
tersebut. Berdasarkan pengamatan di lokasi, hanya tersedia ruang kelas berisi meja guru
dan bangku siswa, tidak tersedia rak tambahan.
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Gambar 1. Ruangan Kelas Tanpa Rak

Gambar 2. Ruangan Kelas dengan Rak Seadanya

Di sisi lain para siswa pasraman yang duduk di bangku SMA bergabung ke dalam
perkumpulan pemuda pemudi Hindu Tangerang yang disingkat dengan nama Permudhita.
Permudhita merupakan organisasi sosial keagamaan. Mereka mengemban tugas dan
sebagai wadah generasi muda untuk memupuk kreatifitas, mengembangkan tanggung
jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif. Fungsi lainnya adalah sebagai wadah
tempat menimba ilmu dan ketrampilan khususnya mengenai kegiatan keagamaan sebelum
benar-benar terjun sebagai anggota masyarakat. [5]. Permudhita
mendapatkan
pembinaan dari Yayasan dan Banjar Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa anggota permudhita diketahui bahwa para pemuda-pemudi menginginkan
adanya sebuah kegiatan yang dapat melatih keterampilan mereka. Yang mereka inginkan
adalah keterampilan tambahan sebagai bekal awal untuk masa depannya. Mereka juga
menginginkan pelatihan ketrampilan perancangan dan pembuatan produk yang digunakan
sebagai sarana upakara. Praktik yang diinginkan adalah pelatihan bagaimana tmerancang
produk agar laku di pasaran.
Berpegang pada adanya dua macam kebutuhan yaitu kebutuhan rak untuk ruang
kelas dan kebutuhan peningkatan ketrampilan perancangan dan pembuatan produk maka
sangat diperlukan kegiatan pelatihan dan penelitian sehingga dihasilkan produk rak multi
fungsi dan peningkatan ketrampilan. Produk rak multi fungsi akan disumbangkan umtuk
ruang kelas pasraman.
2. Tujuan.
Tujuan penelitian pada kegiatan PKM ini adalah:
a.
Meningkatkan ketrampilan para peserta pelatihan dalam menggunakan peralatan
pelatihan dan mengerti cara bekerja ergonomis.
b.
Menambah pengetahuan, wawasan dan ketrampilan peserta dalam perancangan dan
pengembangan produk rak multi fungsi
c.
Memahami tahapan perakitan rak multi fungsi
d.
Mewujudkan rak multi fungsi hasil rancangan melalui kerja sama dalam kelompok
kerja..
3. Metode Penelitian.
Metode penelitian dilakukan melalui 2 tahapan yaitu:
1. Tahap pertama berupa kegiatan penjelasan teori tahapan perancangan produk. Para
peserta dilatih untuk menghasilkan disain produk rak multi fungsi. Para peserta
diberikan kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman sebelum kegiatan dimulai.
2. Tahap kedua adalah sesi praktik merealisasikan produk. Rak multi fungsi dibangun
menggunakan beberapa proses yaitu pengukuran bahan, pemotongan, mengerol,
mengelas, menggerinda dan mengecat. Sebelum praktik instruktur memberikan
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penjelasan cara penggunaan alat kerja, penjelasan tahapan pembuatan rak multi fungsi
serta keselamatan kerja.
3. Pada penelitian ini dibatasi bahan rangka dari besi hollow, alas rak dari kayu lapis.
4.

Perancangan Rak Multi Fungsi.
Rak adalah sebuah peralatan furniture yang biasa dijadikan tempat meletakkan barang,
baik untuk penyimpanan maupun lemari pajang. Bentuk dan modelnya sangat banyak.
Berdasarkan pada produk yang sudah ada dan ditemui di pasaran, di tempat kerja, di rumah
serta konsep-konsep produk yang ada di internet. Selanjutnya digabungkan dan
dimodifikasi sehingga dihasilkan rak model baru. Rak yang diwujudkan adalah memenuhi
kriteria tertentu. Perancangan rak multi fungsi diawali dengan melakukan survey terhadap
beberapa produk rangka dsiplay yang sudah ada di pasaran. Survey dilakukan dengan
melihat langsung di toko yang menjual furniture, memperhatikan rak yang ada di rumah
masing-masing, melihat langsung di berbagai tempat yang umumnya menggunakan rak
serta menelusuri konsep rak multi fungsi di internet. Berdasarkan pengamatan diketahui
bahwa rak umumnya terbuat dari bahan kayu, besi hollow/kotak, besi hollow bulat,
aluminium, plastic dan gabungan dari beberapa bahan di atas. Sedangkan alas tempat
meletakkan barang biasanya dapat dibuat dari bahan kayu, pelat baja, plastik atau kayu
lapis. Berikut beberapa model rak yang sudah ada di pasaran.

Gambar 3. Beberapa Rak yang Ada di Pasaran Berbahan Kayu, Logam dan Plastik
Disain rak yang sudah ada di pasaran dipakai sebagai bahan referensi dalam
perancangan rak multi fungsi yang baru. Demikian pula berbagai rak yang dijumpai di
tempat tertentu dan yang pernah dilihat di lapangan juga dapat menjadi referensi dalam
perancangan ini. Pada tahapan perancangan dimasukkan pula unsur estetika atau disain
industry dengan harapan produk hasil rancangan disamping berfungsi dengan baik , juga
memiliki keindahan sehingga menarik bagi konsumen [6]. Beberapa kriteria yang dipakai
dalam mendisain rak multi fungsi yaitu:
a.
Kemudahan dalam pembuatan.
b.
Disain menarik.
c.
Ketangguhan
Pada penelitian ini dibatasi bahan rangka dari besi hollow, alas rak dari kayu lapis.
Untuk mewujudkan rak multi fungsi digunakan beberapa bahan yaitu besi hollow ukuran
3 cm tebal 1,5 mm sebagai bahan rangka utama, bagian alas tempat meletakkan produk
menggunakan kayu lapis 12 mm agar mudah dalam pembuatan dan kuat. Sedangkan
untuk menambah nilai estetika digunakan besi bulat 12 mm sebagai ornamennya.
Berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan maka terpilih disain rak multi
fungsi 4 tingkat dengan rangka berbentuk persegi empat memanjang ke atas, hiasan
samping kiri dan kanan berupa ornament berbentuk huruf S ganda. Dimensi produk
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mempertimbangkan faktor kemudahan pembuatan, faktor ergonomi dan juga
mempertimbangkan faktor teknis yaitu kemudahan dalam pembuatan. Dimensi
mempertimbangkan faktor anthropometri panjang siku ke ujung jari dengan harapan
pengguna mudah dalam menjangkau atau mengambil produk yang diletakkan di rak
tersebut. Ketinggian rak juga mempertimbangkan ukuran jangkauan tangan pengguna
sehingga pengguna mudah dalam mengambil produk yang ditaruh pad arak tersebut.
Maka tinggi total rak 175 cm diambil untuk pertimbangan tersebut.
Ketinggian alas
tempat meletakkan produk mempertimbangkan ukuran buku yang biasa dipajang pada rak.
Alas paling bawah untuk meletakkan produk yang cukup tinggi atau buku yang ukurannya
tinggi seperti map dan album. Maka ketinggian ruang paling bawah dibuat 60 cm.
Sedangkan 2 rak di atasnya untuk produk yang tingginya lebih pendek, seperti buku
pelajaran maka dibuat tingginya 40 cm [7]. Alas paling atas digunakan untuk meletakkan
produk yang paling ringan, biasanya berupa hiasan yang mana ukurannya dapat sangat
bervariasi. Oleh karena itu ruang paling atas dibuat terbuka. Kedalaman rak 30 cm,
mempertimbangkan ukuran produk buku yang umum diletakkan pad arak dan juga
mempertimbangkan anthropometri panjang siku ke ujung jari [8]. Selanjutnya terhadap
disain terpilih diberikan penambahan komponen untuk meningkatkan nilai estetika yaitu
tambahan ornamen bentuk huruif S ganda di setiap tingkatannya. Penambahan ornament
berfungsi juga sebagai penahan produk dan meningkatkan kekuatan rangka rak. Gambar 4
menunjukkan disain rak multi fungsi dan Table 1 menampilkan spesifikasi rak.

Gambar 4. Spesifikasi Akhir Rak Multi Fungsi
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Tabel 1. Spesifikasi Akhir Rak Multi Fungsi

No

Nama Komponen

Keterangan

1.

Tinggi keseluruhan

175 cm

2.

Lebar keseluruhan

85 cm

3.

Kedalaman alas

30 cm

4.

Ketinggian alas bawah dari lantai

15 cm

5.

Ornamen dinding

Huruf S ganda

6.

Jumlah tiang rangka

4

7.

Bentuk disain rangka

Kotak/persegi empat

8.

Bahan rangka

Besi kotak hollow 3 cm tebal 1,5 mm

9.

Warna rangka

Hitam mengkilat

10.

Bahan alas

Kayu lapis 12 mm

11.

Warna alas

Cokelat

5.
Data dan Analisis Kegiatan.
Beberapa jenis proses atau pekerjaan dalam rangka mewujudkan raka multi fungsi
yaitu:
a.
Mengukur panjang komponen. Elemen pembentuk rak diukur menggunakan
meteran. Penandaan ukuran pada komponen menggunakan spidol. Penandaan
ditempat yang akan dipotong diperlukan untuk memastikan bahwa ukuran panjang
komponen sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
b.
Memotong bahan baku. Setelah penandaan ukuran, langkah berikutnya yaitu
memotong bahan. Proses pemotongan bahan baku berupa besi hollow menggunakan
gerinda , sedangkan kayu lapis dipotong menggunakan gergaji kayu. Memotong besi
hollow menggunakan mesin gerinda membuat pekerjaan memotong menjadi lebih
cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan gergaji tangan atau secara
manual. Selama menggunakan peralatan kerja harus diperhatikan aspek keselamatan
kerjanya.
Dimensi bahan baku kembali dicek untuk memastikan ketepatan
ukurannya. Ujung bahan hasil pemotongan juga perlu dirapikan agar tidak tajam.
Untuk beberapa komponen yang akan dilas, terlebih dahulu disiapkan
kampuh lasnya dengan memotong miring bagian ujung bahan sehingga proses
pengelasan dapat dilakukan lebih mudah.
Sementara bagian alas rak yang terbuat dari kayu lapis dipotong menggunakan
gergaji kayu bundar. Pemotongan dilakukan setelah permukaan kayu diberi tanda.
c.
Mengerol bahan. Komponen hiasan yang terbuat dari besi bulat dibentuk dengan cara
dirol/dibengkokkan secara manual. Peralatan yang digunakan sangat sederhana yaitu
sebuah penjepi dan pencekan untuk membengkokkan bahan. Besi bulat yang akan
dirol dimasukan ujungnya ke celah diantara 2 komponen alat, selanjutnya ditekuk
secara bertahap sampai terbentuk lengkungan yang diinginkan, dalam hal ini
menyerupai huruf S. Proses mengerol memerlukan keahlian dan keterampilan. Makin
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d.

e.

f.

sering melakukan proses mengerol makin cepat mendapatkan kelengkungan bahan
yang diinginkan.
Perakitan komponen. Elemen rangka rak digabungkan dengan menggunakan
sambungan las. Proses pengelasan dimulai dari pembentukan rangka bagian kiri dan
kanan. Rangka bagian kiri dan kanan masing-masing terdiri dari 2 buah tiang dan
dihubungkan dengan 5 elemen horizontal berfungsi pembentuk rangka dan sekaligus
penguat konstruksi. Sebelum dilas permanen 2 buah tiang dan sebuah rangka
penghubung dilas sementara dan diukur sudut dan orientasinya. Apabila sudah tepat
dilanjutkan dengan memasang elemen berikutnya.
Tahapan berikutnya yaitu menggabungkan rangka kiri dan rangka kanan
menggunakan 10 buah elemen horizontal yang berfungsi sebagai tempat dudukan
alas rak. Ketika mengelas sekali lagi sangat hati-hati agar ukuran, sudut dan oriantasi
komponen sudah tepat. Langkah terakhir yaitu menempatkan ornament berbentuk
huruf S pada sisi kiri dan kanannya menggunakan sambungan las. Setelah ukuran dan
orientasi sesuai dengan rangcangan selanjutnya dilakukan pengelasan penuh.
Merapikan sambungan las. Merapikan sambungan hasil pengelasan ,menggunakan
gerinda tangan. Menggerinda dimaksudkan juga untuk merapikan sambungan dan
bagian tajam dari produk sehingga permukaan lasan menjadi rapid dan siap untuk
diproses lebih lanjut.
Melapisi bahan. Rak diberi warna dengan melapisinya dengan cat. Mengecat
adalah melapisi logam atau bahan dengan cairan sintetis berupa cat untuk
mendapatkan warna dan tampilan menarik. Pada bahan logam mengecat juga
membuat bahan menjadi awet dan terhindar dari karat. Pengecatan menggunakan
cara manual memakai kuas mengingat sebagian besar permukaan bahan yang dicat
adalah batang persegi. Warna rangka dipilih hitam mengilat dan warna alas warna
cokelat tua. Gambar berikut mewakili seluruh kegiatan pembuatan rak multi fungsi.

Gambar 5. Pengukuran Bahan

Gambar 6. Memtotong Bahan
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Gambar 7. Memotong Besi

Gambar 8. Mengelas Rangka

Gambar 9. Mengelas Rangka

Gambar10. Memeriksa Ukuran Ornamen
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Gambar 11. Mengerol Ornamen

Gambar 12. Merapikan Kampus Las

Gambar 13. Mengecat Rangka

Gambar 14. Mengecat Alas Rak
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Gambar 15. Mengisi Kuisioner

Gambar 16. Tampilan Akhir Rak

Untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan, kepada semua peserta diberikan
kuisionee sebanyak 2 kali yaitu sebelum dan sesudah kegiatan. Ringkasan data kuisioner
ditayangkan pada Table 2 dan Tabel 3. Sedangkan diagram perakitan rak multi fungsi
dimuat pada Gambar 17 di bawah ini.
ELEMEN RANGKA VERTIKAL
(2 BATANG)

RANGKA KAKI
KIRI

ELEMEN RANGKA
HORIZONTAL
(5 BATANG)

BANGUNAN
RANGKA RAK

ELEMEN RANGKA VERTIKAL
(2 BATANG)
ELEMEN RANGKA
HORIZONTAL
(5 BATANG)

RANGKA KAKI
KANAN

10 BATANG
HOROZONTAL

ORNAMEN
12 UNIT

RANGKA
LENGKAP
ALAS KAYU
4 LEMBAR

RAK MULTI
FUNGSI
UTUH

Gambar 16. Diagram Rakitan Rak Multi Fungsi

Tabel 3. Ringkasan Hasil Kuisioner Sebelum PKM
No

Pertanyaan

1

Apakah saudara mengetahui dan memahami tahapan perancangan dan
pengembangan sebuah produk komersial?
Apakah saudara mengetahui dan memahami cara menggunakan mesin
pengelasan, gergaji, bor, gerinda yang biasa ditemui di bengkel
pengelasan?
Apakah saudara mengetahui dan memahami cara menggunakan
peralatan kerja di dalam pembuatan produk berbahan besi seperti obeng,
meteran, alat pemaku keling dll?
Apakah saudara punya pengalaman bekerja dalam team/kelompok
dalam pembuatan sebuah produk berbahan dasar besi hollow dan kayu
lapis?

2
3
4

Jawaban
Tidak
Ya
6
1
1

6

1

6

3

4
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Jika ada tawaran kegiatan praktik keterampilan, kegiatan apa yang
ingin saudara ikuti? Uraikan. Jawaban: kursi, meja dan kursi, alat
berguna
Tabel 4. Ringkasan Kuisioner Sesudah PKM

No

Pertanyaan

1

Apakah saudara lebih mengetahui dan memahami tahapan
perancangan dan pengembangan sebuah produk komersial?
Apakah saudara lebih mengetahui dan memahami cara menggunakan
mesin pengelasan, gergaji, bor, gerinda dll?

2
3
4
5
6
7
8

Apakah saudara lebih mengetahui dan memahami cara menggunakan
peralatan pembuatan produk seperti obeng, meteran kayu, mesin
ampelas, mesin paku keling dll?
Apakah pengalaman bekerja dalam team/kelompok sudah lebih baik
terutama pada kegiatan praktik kali ini?
Apakah panduan instruktur dalam kegiatan PKM mudah dipahami?
Apakah materi dan metode kegiatan pelatihan memuaskan?
Berapa persen pengetahuan, keterampilan pada pelatihan ini dapat
dikuasai?...............%
Kritik dan saran untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya adalah:

Jawaban
Tidak
Ya
7
7
1

6
7
7
7
88,5%

Sudah bagus

6.

Pembahasan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan disain rak multi fungsi yang mudah dibuat,
kokoh dan memiliki nilai estetika. Dari sisi peserta, tujuan kegiatan adalah menambah
ilmu pengetahuan, meningkatan pemahaman dan ketrampilan dalam perancangan dan
pembuatan produk. Kegiatan penelitian diawali dengan pemaparan teori. Selanjutnya
pendalaman materi dan penguasaan melalui praktik langsung mendisain rak sekaligus
merealisasikan produk yang dirancang. Konsep rak multi fungsi hasil rancangan
merupakan kombinasi disain produk yang sudah ada di pasaran , konsep yang diperoleh di
internet dan gabungan dengan konsep dari pikiran para peserta. Untuk kemudahan
perancangan dan pembuatan produk,
maka ditentukan terlebih kriterianya yaitu
kemudahan dalam pembuatan,
disain menarik dan ketangguhan rak. Berdasarkan
kriteria tersebut terpilih konsep seperti Gambar 4. Konsep rak berbentuk kotak terdiri dari
beberapa tingkat dilengkapi ornament huruf S untuk keindahan tampilan. Rangka rak
terbuat dari besi hollo ukuran 3 cm tebal 1,5 mm, sedangkan alas rak dibuat dari kayu lapis.
Ketinggian masing-masing alas mempertimbangkan ukuran produk yang akan dipajang.
Untuk menambah keindahan di bagian atas dan samping juga diberikan ornament huruf
S. Dimensi produk rak multi fungsi sudah mempertimbangkan faktor kemudahan
pembuatan, faktor ergonomic dan juga mempertimbangkan faktor teknis. Untuk ketinggian
rak menggunakan ketinggian jangkaun tangan manusia. Demikian juga kedalaman rak
dibuat sedemikian rupa tidak terlalu dalam demi kemudahan mengambil dan meletakkan
produk di dalamnya. Kedalaman rak dan ketinggian antara alas rak juga
memapertimbangkan produk yang akan diletakkan di sana. Dimensi rak juga sudah
menyesuaikan dengan dimensi rak sejenis yang tersedia di pasaran.
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Sesudah kegiatan selesai dilaksanakan, seluruh peserta mengisi kuisioner untuk
mendapatkan informasi adanya peningkatan wawasan dan ketrampilan praktik pengelasan.
Wawasan para peserta sebelum kegiatan PKM diukur menggunakan kuisioner.
Berdasarkan hasil kuisioner awal diketahui 86% peserta memang belum mengetahui
tahapan perancangan produk komersial. Terhadap cara menggunakan peralatan pengelasan,
gergaji, bor, gerinda dll peralatan bengkel diketahui sebanyak 14% mengatakan belum
paham. Ini sesuai dengan data bahwa sebagian para peserta dari SMK. Sedangkan
pengetahuan dan pemahaman para peserta dalam menggunakan peralatan obeng, meteran,
ampelas, sekrup, paku keeling dll 14% belum paham. Terhadap pengalaman bekerja dalam
team atau kelompok diketahui 43% belum punya pengalaman. Seperti diketahui bahwa
dalam kegiatan pembuatan produk atau penyelesaian suatu pekerjaan besar sangat
diperlukan kerja sama. Maka melalui kegiatan praktik ini diharapakan kekurangan yang
ada dapat diperbaiki.
Proses pembuatan atau perakitan mengikuti diagram perakitan yang sudah dibuat.
Perakita rak dimulai dari perakitan elemen kaki kiri dan kanan. Kedua kaki dirakit
menggunakan elemen rangka alas rak. Elemen ornament dirakit paling akhir. Semua
elemen dirakit dengan metode pengelasan. Setelah rangka dirapikan dan dicat, elemen alas
kayu dipasang sehingga terwujud rak kayu multi fungsi yang utuh.
Berdasarkan pengamatan, seluruh peserta makin trampil seiring berjalannya waktu
pelatihan. Ketika bekerja, para instruktur selalu mengingatkan untuk
menjaga
keselamatan selama bekerja. Untuk kegiatan mengelas diwajibkan memakai kaca mata las
dan menghindari kontak pendek dan tersengat listrik. Terlihat ketika pertama kali
mengelas, sebagian besar para peserta mengalami kesulitan di dalam menjaga jarak kawat
las dan bahan yang dilas, kesulitan menjaga kecepatan pengelasan. Hal ini mengakibatkan
kampuh las tidak kontinu. Kondisi ektrim besi hollo sampai berlubang karena busur las
terlalun lama di daerah tersebut sehingga logam utamanya meleleh berlebihan sehingga
menghasilkan lubang. Hal sama juga ditemui saat mengerol besi bulat. Pada kegiatan
mengerol, para peserta dihimbau untuk bekerja dengan postur alami, mewaspadai benda
tajam dan menghindari mengerahkan tenaga berlebihan. sesuai gambar. Ternyata para
peserta mengalami kesulitan mengerol bahan agar didapatkan bentuk yang diinginkan sesui
gambar rencana. Untuk mengerol bahan diperlukan jam kerja. Makin sering mengerol maka
kemahirannya makin bertambah. Terlihat hasil pengerolan bertambah baik dan makin baik
seiring dengan bertambahnya pengalaman mengerol. Berbeda ketika menggunakan
gerinda tangan untuk merapikan kampuh lasan. Para peserta terlihat lebih mampu
menguasai mesin gerinda. Sebagai hasilnya sambungan las dapat mereka rapikan dengan
optimal. Terhadap proses pengecatan menggunakan kuas, para peserta tidak menemukan
kesulitan yang berarti. Dapat disimpulkan bahwa mengecat manual menggunakan kuas
termsuk pekerjaan sederhana dan mudah.
Untuk mengetahui adanya penambahan kemampuan ilmu, keterampilan dalam
menggunakan peralatan kerja maka setelah kegiatan PKM seluruh peserta diminta kembali
mengisi kuisioner yang telah disiapkan. Terhadap kuisioner yang diberikan menghasilkan
informasi yang mengembirakan. Secara umum, ilmu dan ketrampilan para peserta
bertambah sebagai berikut. Terhadap pertanyaan no 1 yaitu pengetahuan dan pemahaman
tahapan perancangan dan pengembangan sebuah produk komersial dan pertanyaan no 2
yaitu pernyataan
pengetahuan dan pemahaman menggunakan mesin pengelasan,
gergaji, bor, gerinda, sebanyak
100% peserta menjawab sudah paham.
Demikian
pula terhadap pertanyaan no 4 yaitu pengalaman bekerja dalam team/kelompok, seluruh
peserta menyatakan mendapatkan pengalaman tambahan. persudah lebih baik terutama
pada kegiatan praktik kali ini?
Sedangkan pengetahuan dan pemahaman cara
menggunakan peralatan pembuatan produk seperti obeng, meteran kayu, mesin ampelas,
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mesin paku keling dll tidak mengalami perubahan.
Demikian juga terhadap panduan
instruktur dalam kegiatan PKM 100 % peserta mengatakan mudah dipahami. Untuk materi
dan metode kegiatan pelatihan 100% peserta mengatakan memuaskan. Sebanyak 89%
peserta mengatakan pengetahuan, keterampilam pada pelatihan ini dapat dikuasai.
Peningkatan wawasan dan ketrampilan sejalan dengan tujuan Untar untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan wirausaha. [9].
7.

Kesimpulan.
Berdasarkan data dan pembahasan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada
penelitian ini yaitu:
a. Kegiatan penelitian menghasilkan 2 buah rak multi fungsi yang memiliki fungsi dan
estetika baik.
b. Kegiatan penelitian mampu meningkatkan ilmu, wawasan, ketrampilan dan
pengalaman kerja dalam bentuk kelompok.
c. Berdasarkan kuisioner awal dan diakhir kegiatan penelitian berhasil meningkatkan
mejadi sebesar 100 % pada pertanyaan no. 1, 2 dan 4.
d. Proses pembuatan rak dimulai dari perakitan elemen kaki kiri dan kanan. Kedua
kaki dirakit menggunakan elemen rangka alas rak. Elemen ornament dirakit paling
akhir. Semua elemen dirakit dengan metode pengelasan. Setelah rangka dirapikan
dan dicat, elemen alas kayu dipasang sehingga terwujud rak kayu multi fungsi yang
utuh.
8.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELOMPOK WANITA
PAGODA DALAM PEMANFAATAN KULIT SINGKONG
SEBAGAI PAKAN TERNAK KAMPUNG CIGUNDI MEKARAGUNG
1,2

Lilik Zulaihah 1, Siti Rohana Nasution2
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ABSTRAK
Produktivitas Singkong yang ideal adalah 40-50 juta ton per hektar. kulit singkong yang tidak diolah
mempunyai kandungan HCN yang sangat tinggi (459,56 ppm), kandungan HCN jauh di atas batas
yang dapat ditoleransi oleh ternak domba/kambing yang sebesar 2,5 – 4,5
ppm/kg
bobot
hidup. Bahan baku 100 kg singkong menghasilkan limbah sebanyak 10 kg kulit singkong, Kandungan
Sianida sekitar 18,0 – 309,4 ppm per 100 gram kulit singkong. Kandungan nutrisi protein kulit singkong
meningkat sampai 28%, artinya bertambah sekitar 23% dibanding kandungan protein kulit singkong yang
tidak difermentasi, kandungan serat kasar juga mengalami penurunan dengan proses fermentasi, dimana bila
tidak difermentasi kandungan serat kasarnya adalah 21,2% dan setelah difermentasi kandungan serat kasarnya
14,96%. Dosis yang mematikan dari sianida adalah antara 0,5 – 3 mg/kg bobot tubuh. Racun sianida
berbahaya bagi ternak, jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara Untuk mengurangi atau
menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Teknik fermentasi terbukti
dapat menurunkan bahkan menghilangkan kandungan sianida yang terdapat di dalam kulit singkong. Proses
fermentasi pada kulit singkong dengan konsentrasi dan waktu tertentu dapat menghilangkan HCN. Kulit
singkong mempunya testur yang tebal dan seperti daging singkong itu sendiri. Pakan ternak kulit singkong
mampu menggemukkan daging pada ternak baik kambing, sapi, ayam maupun ikan,
Kata Kunci: kulit singkong, fermentasi, pakan sapi
ABSTRACT
Cassava productivity is 40-50 million tonnes per hectare. Unprocessed cassava skin has a very high HCN
content (459.56 ppm), the HCN content is far above the tolerable limit of sheep / goats which is 2.5 - 4.5 ppm
/ kg live weight. Raw material for 100 kg of cassava produces waste of 10 kg of cassava peels, cyanide content
is around 18.0 - 309.4 ppm per 100 grams of cassava peels. The nutritional content of cassava peel protein
increased by 28%, meaning an increase of about 23% compared to the protein content of unfermented
cassava peels, the crude fiber content also decreased with the fermentation process, where if not fermented
the crude fiber content was 21.2% and after fermentation the content crude fiber 14.96%. The lethal dose of
cyanide is between 0.5 - 3 mg / kg body weight. Cyanide poison is dangerous for livestock, so before it is used
as animal feed, methods are needed to reduce or eliminate the poison from the parts of the cassava plant
used. The fermentation technique is proven to reduce and even eliminate the cyanide content in the cassava
peel. The fermentation process of cassava peels with a certain concentration and time can remove HCN.
Cassava skin has thick testicles and is like the cassava meat itself. Cassava skin livestock feed is able to fatten
meat in livestock, both goats, cows, chickens and fish.
.
Keywords: cassava peel, fermentation, cowfeed.

1.

PENDAHULUAN
Desa Mekaragung memiliki pelaku UMKM produk olahan singkong terbanyak dengan
presentase 34,88% dan Desa Cimenteng Jaya memiliki pelaku UMKM terkecil dengan
presentase 1,16%. Dalam hal sumber bahan bakar untk keperLuan produksi rata-rata
menggunakna gas elpiji tabung 3kg dan juga ada beberapa yang menggunakan bahan bakar
kayudan sebagia kompor minyak tanah. Kelompok Wanita PAGODA (KWP) merupakan
kelompok yang terdiri atas lebih dari sepuluh (>10) ibu rumah tangga yang berdomisili di
kampung Cigundi, desa Mekaragung. Awal wacana dibentuknya kelompok ini pada tahun
2000 adalah sebagai wadah berkumpulnya para istri anggota Kelompok Surya Tani (KST)
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yang juga berlokasi di wilayah yang sama. KWP didirikan oleh Ibu Susiyawati atas dasar
kesamaan kepentingan, Namun Selama ini kulit singkong dibuang begitu saja tanpa
dimanfaatkan sama sekali, padahal kulit singkong berpotensi sebagai pakan ternak
kambing/sapi.
Bahan baku singkong sebagai bahan utama pembuatan enyek-enyek di desa mekar
agung sedangkan limbah kulit singkong selama ini hanya terbuang begitu saja tanpa
dipergunakan semaksimal mungkin. Limbah kulit singkong ini bisa dijadikan peluang
usaha sebagai bahan pendukung pembuatan pellet ternak atau makan ternak. Dengan
adanya pemanfatan kulit singkong akan menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat
di desa Mekar Agung. Untuk pemberdayaan masyarakat maka diperlukan suatu teknologi
tepat guna sederhana yang dapat di aplikasi pada masyarakat. Sehingga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemanfatan limbah kulit singkong menjadi
pellet. Keberadaan kulit pada umbi singkong bisa mencapai 16—20 persen dari total
seluruh bagiannya. Oleh karena itu, tak heran setiap industri pengolahan singkong mampu
menghasilkan limbah berupa kulit yang sangat banyak. Salah satu solusi untuk mengatasi
masalah limbah kulit singkong adalah menjadikannya sebagai pakan untuk binatang ternak.
Kadar HCN dalam singkong tidak konstan, tetapi berubah-ubah dipengaruhi oleh
factor lingkungan . Jika tanaman singkong mengalami musim kering yang sangat panjang
selama pertumbuhannya, kadar HCN-nya meningkat. Disamping itu juga zat N yang
terdapat di dalam pupuk dapat mempertinggi kadar HCN singkong. Racun sianida (HCN)
masuk ke dalam tubuh ternak. Kandungan HCN sangat dipengaruhi oleh faktor stres
lingkungan, yaitu serangan hama dan penyakit, kekeringan yang berkepanjangan,
kandungan P dan K dalam tanah rendah, bervariasi antar kultivar ubi kayu, antar tanaman
dalam kultivar yang sama, antar bagian tanaman dalam tanaman yang sama, antar umbi
dalam tanaman yang sama, dan dalam jaringan parenkim umbi. Berdasarkan hasil
penelitian Wangasari (2013), kandungan HCN tertinggi pada umbi ubi kayu terdapat pada
bagian korteks kulit umbi, diikuti oleh bagian parenkim dan pith. Daun memiliki
kandungan HCN lebih tinggi dibandingkan umbi. Konsentrasi HCN tertinggi terdapat pada
daun muda, kecambah, dan kulit luar umbi (Jorgensen et al. 2005).
Hasil analisa dari kulit singkong kontrol dan kulit singkong yang sudah mengalami
proses pengolahan terlihat, kandungan protein kulit singkong yang tidak diolah adalah 5,48.
Pengamatan sebelumnya (OBOH, 2006) mendapatkan kandungan protein kulit singkong
yang lebih tinggi (8,2%). Pengaruh perlakuan terhadap kandungan protein kulit singkong
hanya meningkat pada pencampuran dengan urea, hal ini disebabkan urea mensuplai
nitrogen. Sedangkan perlakuan lain tidak ada perubahan pada kandungan proteinnya,
bahkan pada perlakuan pengukusan menyebabkan penurunan kandungan protein kasarnya.
Kulit singkong dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat terlarut hal ini disebabkan
karena tingginya kandungan bahan ekstrak tanpa N (BETN) yang dilaporkan oleh
DEVENDRA(1977) adalah 68,6%, sedangkan OBOH(2006) melaporkan sebesar 64,6%.
Melihat tingginya kadar BETN ini maka wajar bila kecernaan kulit singkong juga tinggi,
seperti terlihat pada hasil analisa kecernaan kulit singkong yang diperoleh dari desa
Bojongkembar dan desa Cipambuan, yang mempunyai kecernaan secara in vitrosebesar
82,23%
Melihat tingginya nilai kecernaan ini kulit singkong sangat potensial untuk
dimanfaatkan sebagai sumber energi pada pakan domba/kambing. Tidak ada pengaruh
yang nyata dari pengaruh perlakuan terhadap kecernaan in vitro-nya. terlihat bahwa kulit
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singkong yang tidak diolah mempunyai kandungan HCN yang sangat tinggi (459,56 ppm),
kandungan HCN jauh di atas batas yang dapat ditoleransi oleh ternak domba/kambing
yang sebesar 2,5 – 4,5 ppm/kg bobot hidup (BUTLER et al., 1973). Oleh karena itu,
kejadian keracunan pada domba/ kambing yang memakan kulit singkong segar sering
terjadi., meskipun kulit singkong tersebut sudah dicincang dan dilayukan semalaman hal
ini disebabkan proses hidrolisis HCN lebih lambat bila dalam kondisi kering.
Pengelolaan kulit bagian dalam singkong dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu
pertama dengan membersihkan kulit bagian dalam singkong. Untuk yang perlakuan kering
langsung dijemur dengan sinar matahari selama 7 hari sampai kering sehingga siap untuk
dijadikan tepung.sedangkan untuk yang kukus, kulit bagian dalam singkong terelebih
dahulu dipanaskan selama 30 menit kemudian untuk proses selanjutnya sama dengan
perlakuakn kering. singkong, R2 = Ransum Kontrol + 30% kulit bagian dalam singkong
kering, dan R3 = Ransum Kontrol + 30% kulit bagian dalam singkong kukus.

Gambar 1. Alat pembuat pellet ikan

Tujuan dari pengolahan kulit singkong:
1. Memanfaatkan limbah kulit singkong dari produksi enyek-enyek menjadi pakan ternak.
2. Memberi solusi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan
pellet dari sampah kulit singkong.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan
4. Meningkatkan pengetahuan tentang effisiensi penggunaan pemanfaatan limbah kulit
singkong.
Bahan Yang Digunakan: Singkong sebanyak 2 kg yang baru saja dipanen dibersihkan dari
tanah liat yang menempel, kemudian dipotong dg ukuran sekitar 20 cm untuk memudahkan
pengupasan kulit singkong.

(a)
(b)
Gambar 2 (a) 2kg singkong hasil panen (b) Singkong bersih
Kulit singkong dipisahkan antara kulit dalam dan kulit luar, Kulit dalam diperoleh
sebanyak 368 gram bersih, yang akan digunakan untuk pembuaatan pakan ternak.
Kemudian dilakukan pengeringan melalui pemanasan dan penjemuran di panas matahari.
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(a)
(b)
Gambar 3 (a) singkong dikupas (b) kulit singkong dan bonggol
Setelah dikeringkan melalui pemanasan dan di jemur mengalami penyusutan dari 200
gram menjadi 53 gram:

Gambar 4 (a) 200 gr kulit singkong dipanaskan (b) 53 gram kulit singkong kering

2. TEKNIK FERMENTASI
Kandungan nutrisi protein kulit singkong meningkat sampai 28%, artinya
bertambah sekitar 23% dibanding kandungan protein kulit singkong yang tidak
difermentasi, kandungan serat kasar juga mengalami penurunan dengan proses fermentasi,
dimana bila tidak difermentasi kandungan serat kasarnya adalah 21,2% dan setelah
difermentasi kandungan serat kasarnya 14,96%. Dosis yang mematikan dari sianida
adalah antara 0,5 – 3 mg/kg bobot tubuh (Cheeke Dan Shull, 1985). Racun sianida
berbahaya bagi ternak, jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara Untuk
mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang
digunakan. Teknik fermentasi terbukti dapat menurunkan bahkan menghilangkan
kandungan sianida yang terdapat di dalam kulit singkong. Terdapat 2 metode teknik
fermentasi, berikut ini langkah-langkah untuk fermentasi kulit singkong.
Prosedur kerja yang dilakukan untuk proses fermentasi kulit singkong Tahapan
awal yang dilakukan dalam proses fermentasi yaitu 1) memisahan kulit luar kulit singkong
dengan kulit dalam, 2) Kulit bagian dalam dicuci dan dijemur untuk mengurangi kadar air.
3) menghaluskan kulit dalam singkong 4) mencampur dengan bahan lain yaitu dedak,
molasses dan EM4, 5) mengaduk sampai tercampur rata, 6) memasukan pada plastik atau
ember secara padat dan menghindari adanya kebocoran 7) proses fermentasi dilakukan
secara anaerob selama 14-28 hari.
3. PEMBAHASAN
Singkong,mengandung nutrisi sangat tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan,
Energi 160 Kcal, Karbohidrat 38.06 g, Protein 1,36 g 2,5, Total Lemak 0.28 g, Kolesterol
0 mg, Serat 1,8 g. Kandungan gizi per 100g singkong mentah mengandung vitamin
Folat (vitamin B9) 27 mg, Vitamin C 20,6 mg, Vitamin K 1,9 mg. Mineral: Sodium 14 mg,
Kalium 271 mg, Kalsium 16 mg 1,6, Zat Besi 0,27 mg, Magnesium 21 mg, Mangan 0,383
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mg, Fosfor 27 mg, dan Zinc 0.34 mg, Niacin 0.854 mg, Pyridoxine 0.088 mg, Riboflavin
0.048 mg, Thiamin 0,087 mg, Vitamin A 13 IU <, dan Vitamin E 0,19 mg.
Sumber vitamin K, berperan potensial dalam membangun massa tulang aktivitas
osteotrophic dalam tulang. vitamin ini juga berguna pengobatan pasien penyakit Alzheimer
dengan cara membatasi kerusakan saraf di otak. Vitamin B Kompleks adalah vitamin
esensial yang harus diperoleh setiap hari dari makanan, yang sangat penting bagi kesehatan
secara menyeluruh. Makanan yang kaya magnesium akan meningkatkan kesehatan seumur
hidup, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi risiko osteoporosis. Magnesium
berfungsi untuk membantu menjaga kekuatan tulang.
Bahan baku 100 kg singkong menghasilkan limbah sebanyak 10 kg yang terdiri dari kulit
singkong. Kandungan Sianida sekitar 18,0 – 309,4 ppm per 100 gram kulit singkong. Total
kandungan sianida 150 sampai 360 mg per kg berat segar.
Ternak domba mampu mentoleransi pada konsentrasi 2,5 – 4,5 ppm per kg bobot
hidup Konsentrasi asam sianida yang aman dari pengaruh toksik adalah dibawah 30 ppm.
Kandungan HCN sangat dipengaruhi oleh faktor stres lingkungan, yaitu serangan hama dan
penyakit, kekeringan yang berkepanjangan, kandungan P dan K dalam tanah rendah,
bervariasi antar kultivar ubi kayu, antar tanaman dalam kultivar yang sama, antar bagian
tanaman dalam tanaman yang sama, antar umbi dalam tanaman yang sama, dan dalam
jaringan parenkim umbi. Berdasarkan hasil penelitian Wangasari (2013), kandungan HCN
tertinggi pada umbi ubi kayu terdapat pada bagian korteks kulit umbi, diikuti oleh bagian
parenkim dan pith. Daun memiliki kandungan HCN lebih tinggi dibandingkan umbi.
Konsentrasi HCN tertinggi terdapat pada daun muda, kecambah, dan kulit luar umbi
(Jorgensen et al. 2005).
Komposisi pakan ternak kulit singkong untuk 100 kg kulit singkong yang sudah
dihancurin, Dedak 20kg, garam 2 ons, Tetes Temu 6 ml, EM4 25 ml, Perekat/tepung
tapioca 4 sendok utk 1kg, Vitamin Ikan 1 sendok utk 1kg, Air 1 liter dan di Dijemur ½
hari.
Metode yang dilakukan,
1) Cucilah kulit singkong menggunakan air yang mengalir sampai kondisinya benar-benar
bersih. Pastikan tidak ada lagi kotoran atau tanah yang terdapat di permukaannya. Setelah
itu, tiriskan hingga kering.
2). Kulit singkong yang sudah kering lantas diiris menjadi potongan-potongan yang kecil.
Alternatif lain bisa dilakukan dengan menggilingnya agar berubah menjadi tepung
memakai mesin penggiling khusus. Dengan begitu, permukaan bidang yang akan
difermentasi pun semakin luas.

Gambar 5. Proses Pembuatan Pellet Kulit Singkong
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3). Masukkan ke wadah, Kemudian tambahkan jamur Apergillus niger atau kapang
Trichoderma resii sebagai bakteri starternya. Apabila kesulitan dalam mendapatkan kedua
bahan tersebut, Anda bisa menggantinya dedak sekam padi, garam, molasis/tetes tebu dan
EM4, atau produk sejenis lainnya.

Kulit Singkong

Garam

Dedak

Molasis

EM4

Gambar 6. Bahan-bahan pembuatan pellet kulit singkong

5) Campurkan bahan-bahan tersebut sampai merata. Lalu, simpan di dalam wadah tertutup
selama 14—28 hari. Setelah itu, pakan alternatif ini pun siap untuk diberikan kepada
binatang ternak.

Gambar 7: Pakan ternak

Kulit Singkong
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Proses fermentasi tidak hanya akan mengurangi/menghilangkan kadar sianida, tetapi juga
meningkatkan nilai gizi yang terkandung di dalam kulit singkong.
Proses pembuatan pelet pedaging
yaitu untuk langkah awal yang dilakukan adalah 1) mempersiapkan alat dan bahan; 2)
Mencampur semua bahan yang telah diformulasikan dengan bahan baku utama yaitu
fermentasi kulit singkong sampai tercampur rata; 3) Membiarkan campuran agak
mengering; 4) Menggiling dan mencetak pelet; dan 5) Mengeringkan pelet.

Gambar 8.

(a)
(a) bhn pakan ternak & tepung tapioca

(b)
(b) pellet pakan Ternak

KESIMPULAN
1. Limbah singkong dari produksi enyek-enyek di desa cigundi lebak banten yang terdiri
dari kulit dalam singkong dan sisa2 potongan singkong berpotensi menghasilkan
energy pakan ternak kambing dan sapi yang dapat menggemukkan daging.
2. Seratus kg singkong menghasilkan limbah sebanyak 10 kg kulit singkong yang
cukup banyak dimana selama ini dibuang begitu saja, dengan kandungan Sianida 18,0
– 309,4 ppm per 100 gram kulit singkong.yang dapat di hilangkan melalui proses
fermentasi, Sedangkan ternak domba mampu mentoleransi pada konsentrasi 2,5 – 4,5
ppm per kg bobot hidup serta Konsentrasi asam sianida yang aman dari pengaruh toksik
adalah dibawah 30 ppm.
3. Pakan ternak hasil fermentasi dalat tersimpan dalam waktu relative lama, dapat
didistribusikan ke pelosok tanah dan mampu memenuhi kebutuhan ternah seluruh
wilayah indonesia menuju ketersediaan dan ketahanan pangan local.
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ABSTRAK
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Yayasan Sayap Ibu cabang Banten
merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak
berkebutuhan khusus, khususnya yang terlantar. Tempat ini juga digunakan sebagai tempat penampungan
anak-anak penyandang Cerebral Palsy di mana di tempat ini pula diadakan aktifitas yang menempa mereka
agar siap untuk hidup mandiri di kemudian hari. Berbagai alat penunjang dan peraga dibutuhkan untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar di Yayasan Sayap Ibu cabang Banten. Ranah arsitektur berperan dalam
perancangan alat peraga edukatif berdasarkan perilaku pengguna (user). Hal ini diharapkan akan memberikan
kontribusi berupa konsep yang melahirkan sebuah alat peraga edukatif yang berbasis ‘user centered design’
yaitu alat yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna (dalam hal ini adalah siswa Yayasan Sayap Ibu
cabang Banten). Alat peraga edukatif ini akan digunakan untuk aktifitas siswa sehari-hari dan pembuatannya
akan dilakukan berdasarkan pengukuran pada seorang siswa dengan usia ideal dengan mempertimbangkan
batasan tumbuh kembang sebagai parameter ergonomi. Alat peraga edukatif ini dirancang berdasarkan
konsep tertentu dan bersifat fleksibel serta dapat disesuaikan ukurannya berdasarkan pengguna dan jenis
disabilitas. Di kemudian hari alat ini diharapkan dapat menjadi sebuah prototipe alat peraga edukatif yang
dapat disesuaikan dengan jenis disabilitas penyandang Cerebral Palsy.
Kata Kunci: alat peraga

edukatif, cerebral palsy, perancangan berbasis pengguna.

ABSTRACT
Children with disabilities have the right to access education. Yayasan Sayap Ibu cabang Banten is a
foundation, which engaged in providing education for children with special needs; especially those who are
neglected by their parents and families. Yayasan Sayap Ibu cabang Banten also functioned as a shelter for
children with ‘Cerebral Palsy’ in purpose to forge them to be ready to live independently in the future.
Various supporting and demonstration tools are needed to support teaching and learning activities at
Yayasan Sayap Ibu cabang Banten. Architecture plays the role in designing educational tools based on user
behavior in the way to contribute a concept on educational teaching aids based on ‘user centered design’.
This educational teaching aid will be used for daily student activities and the measurements will be carried
out based on a student with an ideal age; considering the growth limits as ergonomic parameter. The
educational tools are also designed based on the specific concept, which is flexible and can be resized
according to the user and the type of disability. In the future, this tool is expected to become a prototype of
educational tools that can be adjusted for disability type of people with cerebral palsy.
Keywords: educational properties, cerebral palsy, user centered design

1.

PENDAHULUAN
Yayasan Sayap Ibu (YSI) cabang Banten merupakan sebuah tempat bernaung anakanak berkebutuhan khusus yang berada di Wilayah Provinsi Banten. YSI Beralamat di Jalan
Raya Graha Bintaro No. 33 B RT 004/RW 01 Pondok Kacang Barat, Bintaro,Tangerang
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Selatan. Yayasan Sayap Ibu cabang Banten saat ini memiliki beberapa siswa dengan
beragam kebutuhan khusus seperti penyandang Cerebral Palsy (CP). Pada pelaksanaan
kegiatannya, Yayasan ini selalu terbuka terhadap kerjasama kemitraan guna menjamin
kestabilitasan pelaksanaan belajar mengajar bagi siswanya. Meskipun telah tersedia
fasilitas yang menunjang, namun kebutuhan akan sarana khususnya alat bantu pun terus
berkembang pula, seiring dengan pertambahan siswa yang tentunya dengan kebutuhan
khusus yang berbeda-beda. Situasi panti yang sangat memberikan edukasi cukup baik
untuk anak-anak ini terkadang terhambat karena sarana yang kurang mendukung. Program
PKM ini berupaya menjadi bentuk sumbangsih dan kontribusi nyata UNTAR untuk bidang
sosial edukasi bagi anak cacat terlantar, mengingat kurangnya wujud nyata dari subtansi
pendidikan bagi masyarakat golongan terlantar dan juga disabilitas.

Gambar 1. Lokasi Yayasan Sayap Ibu Bintaro yang berjarak sekitar 20KM
dari Universitas Tarumanagara
(Sumber: disunting dan dilengkapi dari https://www.google.co.id/maps)

Analisis situasi
Yayasan Sayap Ibu cabang Banten secara berkala menerima siswa baru tanpa
kehilangan siswa lama, artinya jumlah penghuni pada tempat penampungan siswa
berkebutuhan khusus terlantar selalu bertambah jumlahnya. Sesuai dengan prinsip
kesetaraan pada siswa disabilitas, maka semua siswa dengan beragam jenis kebutuhan
khusus diusahakan untuk selalu dapat terfasilitasi dengan baik.
Kegiatan mental dan aktifitas fisik yang beragam membuat Yayasan ini selalu
membutuhkan alat penunjang yang beragam dan berbeda-beda. Hal ini tak lain untuk
mengembangkan segala potensi fisik dan mental para siswanya. Ketika dinilai sudah dapat
hidup untuk lebih mandiri, siswa-siswi di Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten akan
disalurkan untuk mengaktualisasikan diri. Artinya, mereka disiapkan untuk dapat hidup
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mandiri dengan segala keterbatasannya. Beberapa siswa-siswi yang telah beranjak dewasa
akan bekerja pada bermacam-macam bidang sesuai dengan kebutuhan penerima tenaga
kerja. Untuk itu, maka Yayasan Sayap Ibu cabang Banten ikut bertanggung jawab terhadap
kesiapan mereka untuk dapat bertahan di dunia luar kelak. Maka, di Yayasan Sayap Ibu
cabang Banten ini, para siswa-siswi selalu beraktifitas, berketrampilan, dan selalu dilatih
dan ditempa sesuai dengan kurikulum pengajaran yang disusun oleh pengurus Yayasan.

Gambar 2. Kegiatan Siswa, Pengelola dan Pengunjung di Yayasan Sayap Ibu Bintaro
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, April 2020)

Permasalahan mitra
Yayasan Sayap Ibu cabang Banten memiliki berbagai kelompok siswa-siswi dengan
aneka kebutuhan khusus dengan kelompok rentang usia yang beragam. Beberapa kelas
dilaksanakan terjadwal dengan menempati kelas-kelas yang ada. Berbagai kelas yang
mewadahi berbagai aktifitas tersebut memerlukan berbagai peralatan dengan fungsi yang
berbeda-beda. Tak jarang peralatan tersebut tidak lagi menunjang kegiatan para siswa-siswi
karena berbagai alasan, di antaranya karena beberapa peralatan telah rusak, atau beberapa
bahkan sudah tidak diperlukan lagi dan diperlukan peralatan yang baru.
Yayasan Sayap Ibu cabang Banten ini didominasi oleh penyandang Cerebral Palsy.
Untuk membahas lebih jauh mengenai pengadaan alat peraga edukatif untuk penyandang
Cerebral Palsy, hal penting yang perlu diketahui adalah seputar kondisi motorik yang
menghambat mereka Dengan demikian, dasar-dasar gerak sendi manusia sangatlah
diperlukan dan patut diperhatikan dalam memikirkan ulang fasilitas atau sarana untuk
menunjang motorik anak penyandang Cerebral Palsy. Cerebral Palsy merupakan salah
satu bentuk brain injury, artinya suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem
motorik sebagai lesi dalam otak atau suatu penyakit neuromuscular yang disebabkan oleh
gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan
pengendalian fungsi motorik (Somantri, 2005).
Pengendalian fungsi motorik menyebabkan efek yang berbeda jika diberikan alat yang
berbeda pula. Percobaan dengan berbagai parameter kursi roda pada beberapa penyandang
Cerebral Palsy yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang berbeda pula pada tiap-tiap
anak. Hal ini menyebabkan alat bantu yang diberikan kepada penyandang Cerebral Palsy
harus disesuaikan pula dengan jenis disabilitas dan kebutuhan dari masing-masing (Barks,
2007). Hal ini pulalah yang kemudian dapat dijadikan acuan bahwa alat bantu untuk
penyandang Cerebral Palsy sifatnya adjustable atau dapat disesuaikan pada bagian
tertentu, sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Dalam rangka membantu pelaksanaan aktifitas belajar mengajar di Yayasan Sayap Ibu
cabang Banten merupakan sebuah upaya kegiatan sosial berupa bantuan sarana dan
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prasarana yang patut diperhitungkan. Dan hal ini merupakan kesempatan bagi Program
Studi Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara untuk berpartisipasi
dalam penyediaan salah satu fasilitas yang diperlukan bagi siswa-siswi Yayasan Sayap Ibu
cabang Banten sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat.
Penyandang Cerebral Palsy memiliki berbagai jenis disabilitas yang berbeda.
Beberapa aktifitas yang dilakukan oleh para penyandang Cerebral Palsy memerlukan alat
bantu yang bisa memudahkan mereka bergerak dan memperkuat gerakan yang dibutuhkan.
Mayoritas pergerakan dan aktifitas dilakukan dengan posisi duduk. Dan menurut
penelitian, penyandang Cerebral Palsy memiliki kesulitan dalam melakukan aktifitas
keseharian karena ketidakmampuan untuk menstabilkan posisi duduknya (Lacoste, 2009).
Maka, dibutuhkan sebuah alat bantu yang dapat menstabilkan postur badan pada posisi
duduk.
Sebagai bahan analisis prioritas, dibawah ini merupakan data dan diagnosa penyakit
dan kondisi anak-anak Yayasan Sayap Ibu. Dengan adanya kelengkapan profil data dan
diagnosa keterbatasan fisiknya, tahap prioritas pembuatan alat peraga edukasi menjadi
lebih jelas ditentukan jenisnya. Program PKM merujuk pada perbaikan dan pengadaan alat
peraga kegiatan edukasi, serta pengoptimalan desain terkait egonometri untuk menunjang
kemandirian. Alat permainan edukatif adalah alat yang dirancang khusus sebagai alat bantu
belajar dan dapat mengoptimalkan perkembangan anak yang terdiri dari kemampuan
kognitif, seni, bahasa, fisikmotorik, pengembangan berhitung permulaan dan
pengembangan baca tulis serta dapat mengembangkan pembiasaan untuk melatih
kemandirian anak, emosional anak dan memupuk kebersamaan sesuai dengan usia dan
tingkat perkembangan anak (Syamsuardi, 2012)
2. METODE PELAKSANAAN PKM
Metode pelaksanaan dalam pembuatan alat peraga edukasi untuk Yayasan Sayap Ibu
cabang Banten akan dijabarkan dalam poin-poin di bawah ini:
Tahapan / langkah-langkah solusi bidang produksi
Tahapan program Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Sayap Ibu cabang Banten
akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. Tahap Pengumpulan Data
2. Tahap Perencanaan
3. Tahap Pelaksanaan
Pengumpulan data dan survey lapangan dibutuhkan untuk mendata ulang siswa-siswi
yang terdaftar pada Yayasan Sayap Ibu. Hal ini dapat memudahkan temuan beberapa hal
yang akan merumuskan pada pengelompokan jenis disabilitas dan kebutuhan alat
penunjang aktifitas. Pengamatan ini difokuskan pada kegiatan edukasi yang terjadi di kelaskelas. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan tim yang lengkap tiap kunjungannya,
setiap kunjungan, akan dilakukan oleh 4 orang dosen untuk menjaga konsistensi dan
keakuratan data. Proses ini juga melibatkan proses wawancara kepada pengelola dan pihak
pengajar, selain mewawancarai user secara langsung. Setelah tahap pengumpulan data
selesai selanjutnya akan dilakukan 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 yang akan
difabrikasikan dalam skala 1:1.
Pada tahap pelaksanaan, setelah proses desain selesai dilakukan, maka hal yang akan
dilakukan selanjutnya adalah produksi. Pembuatan akan dilakukan dengan bantuan
mahasiswa dalam pengadaan material yang akan dibantu dengan tukang untuk teknis
produksinya hingga menjadi sebuah alat edukasi. Pada proses ini semua tim akan terlibat
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secara langsung dalam hal pengawasan (quality control) secara bergantian, agar hasilnya
sesuai dengan desain. Alat peraga yang merupakan solusi dan produk desain, selanjutnya
akan langsung diserahkan kepada pihak Yayasan Sayap Ibu Bintaro untuk selanjutnya
dipergunakan dalam berbagai kegiatan edukasi.
Pembuatan laporan akhir prosesnya berlangsung sejak di tengah-tengah kegiatan,
sehingga semua terdokumentasikan dengan baik dan runut menurut urutan waktu. Laporan
akhir akan dibuat sedemikian hingga dapat diolah kembali menjadi sebuah artikel ilmiah.
Dengan beberapa tambahan, diharapkan laporan akhir ini akan dapat menjadi sebuah karya
tulis yang terpublikasi. Pembuatan laporan akhir juga melibatkan seluruh tim yang secara
bergantian menyusun dan menyunting agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.
Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM
Mitra dalam hal ini diwakili oleh beberapa orang guru yang mengajar di beberapa
kelas, serta kepala sekolah sekaligus pengelola Yayasan Sayap Ibu cabang Banten. Mitra
ikut berpartisipasi dalam hal sebagai berikut:
- Berperan aktif dalam tahap pengumpulan data
- Memberikan pengenalan dan pengetahuan terkait aktifitas user
- Membantu sampai dengan tahap kesesuaian penggunaan alat peraga
Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim
Tim pengusul merupakan dosen-dosen yang pernah terlibat pada mata kuliah Kajian
Psikologi Arsitektur di Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Tarumanagara.
Dengan demikian, tim dosen memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni dalam
membahas perilaku yang dikaitkan dengan konsep berarsitektur. Dalam hal ini,
implementasi yang dilakukan adalah:
a. Tahap Pengumpulan Data
Empat orang dosen berperan dalam kegiatan survey langsung ke lapangan. Kegiatan
yang dilakukan adalah observasi dan pengamatan situasi secara langsung dilengkapi
dengan kegiatan wawancara kepada pengelola dan narasumber terkait (pengguna
/user dan tenaga pengajar serta karyawan di lingkungan Yayasan Sayap Ibu cabang
Banten).
b. Tahap Perencanaan
Kegiatan ini dilakukan oleh dua orang dosen dibantu oleh satu orang mahasiswi
untuk proses penggambaran. Pada tahapan ini, kegiatan berupa pengolahan data
hasil survey dan pembuatan konsep desain.
c. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan ini dilakukan oleh dua orang dosen dibantu oleh satu orang mahasiswa
untuk proses fabrikasi dan teknis pembuatan alat peraga. Pada tahapan ini, kegiatan
berupa pembuatan alat peraga yang telah didesain secara matang sesuai dengan
konsep dan survei yang dilaksanakan sebelumnya. Laporan keuangan dicatatkan
oleh ketua pengusul, sedangkan laporan akhir nantinya akan dikerjakan secara
bersama-sama.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil anatomi gerak sendi penyandang cerebral palsy
Berikut ini adalah poin-poin penting yang menjadi pertimbangan pembuatan alat peraga
edukatif bagi penyandang cerebral palsy yang berperan sebagai user:
a. Sistem Gerak Sendi Manusia
Prinsip desain orthosis ke-3 orthosis harus menjaga posisi sendi dan gerak normal
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b. Sudut Gerak Sendi CP Spastik
(Knutson, 1991).
Berikut aktivitas sehari- hari penderita CP Spastik dan posisi sendi normal yang terjadi
(Ni’amah, 2017)

Gambar 3. Sistem Gerak Sendi Manusia (Kiri) Sudut Gerak Sendi CP Spastik (Kanan)

Sumber: Ni’amah (2017).

Berdasarkan sudut gerak sendi yang terjadi pada aktivitas sehari-hari penderita
Cerebral Palsy didapatkan sudut untuk join lutut yaitu, flexion 60o dan extension 120o.
Dalam mendesain orthosis dimensi produk akan menjadi sangat penting sesuai prinsip
desain bahwa orthosis harus mendukung posisi postur normal. Sehingga perlu ukuran yang
sesuai agar dapat menahan tubuh berada pada postur yang benar. Berikut data orthometri
yang dibutuhkan dalam mendesain sebuah orthosis.
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Gambar 4. Orthometri Orthosis yang Dibutuhkan

Sumber: Ni’amah (2017).

Prototipe alat peraga edukatif
Proses identifikasi kebutuhan pengguna
Dengan adanya kebutuhan dari Yayasan Sayap Ibu Bintaro terhadap pengadaan
peralatan penunjang, maka dibutuhkan sebuah kerjasama dengan pihak yang dapat
menyediakan peralatan penunjang. Peralatan penunjang ini dapat digunakan untuk
mendukung kegiatan belajar sehari-hari. Untuk itu, peralatan penunjang yang terdesain
menurut pengamatan perilaku dan berdasarkan kegiatan psikomotorik diperlukan dan dapat
terlebih dahulu didiskusikan dengan menggarisbawahi kebutuhan pengguna (user)
berdasarkan perilaku (behavior). Hal ini sesuai dengan latar belakang Tim Pengusul yang
berhubungan dengan perancangan, perilaku pengguna, dan juga interaksi pada ruang.
Didominasi oleh penyandang Cerebral Palsy, Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten
mempersiapkan kurikulum yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan siswa. Walaupun
menyandang disabilitas jenis yang sama, namun tidak jarang kebutuhan alat peraga yang
digunakan berbeda-beda. Untuk itu, diadakan pengamatan menurut pengguna (user)
tertentu yang berbeda-beda. Saat itu, satu hingga dua orang mahasiswa mengamati seorang
siswa penyandang Cerebral Palsy, mencatat perilaku, aktifitas, dan ciri khas tertentu yang
terjadi (lih.Tabel 1).
Di Yayasan Sayap Ibu Banten, penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis
Cerebral Palsy. Walaupun dengan jenis berbeda-beda, terdapat beberapa kesamaan
kebutuhan dan penanganan untuk membantu kegiatan para penyandang tersebut seharihari. Tim akhirnya memutuskan untuk memilih salah seorang anak bernama Bella sebagai
pengguna / user yang dapat mewakili kebutuhan para penyandang. Alasannya adalah;
dengan usia yang sudah menginjak 16 tahun, Bella dianggap telah mencapai pertumbuhan
maksimal sehingga ukuran tubuh dapat digunakan sebagai standar ukuran. Alasan lainnya
adalah, kebutuhan Bella yang cukup kompleks pada area tangan kaki dan badan membuat
alat yang akan dirancang nanti akan memiliki fungsi yang cukup mewakili kebutuhan
penyandang disabilitas Cerebral Palsy. Pada Tabel 1 di bawah ini, terdapat data hasil
survey yang dilakukan secara langsung maupun berdasarkan tambahan informasi dari pihak
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Yayasan Sayap Ibu Banten tentang user yang akan menjadi objek dari alat peraga edukatif
di Yayasan Sayap Ibu Banten.
Tabel 1. Hasil Wawancara dan Identifikasi Kebutuhan Pengguna
Nama Lengkap
:
Bella Septiani
Asal
:
Samarinda
Usia
:
16 Tahun
Diagnosis
:
Cerebral Palsy tipe Athetoid / kesulitan mengendalikan tubuhnya.
Selalu goyang-goyang
Keterbatasan
:
• Berbaring di kasur.
Aktifitas
• Duduk kaki W dilantai.
• Duduk di kursi regular dengan modifikasi .
• Perawatan diri memerlukan bantuan ( Makan, minum, toilet
training )
Struktur Badan
:
• Seluruh tubuhnya mengalami athetoid / goyang-goyang
• Sulit mempertahankan posisi duduk baik.
• Sulit mengontrol gerakan.
• Kedua tangan goyang sehingga sulit untuk di kendalikan/ perlu
ditopang.
Kemampuan
:
• Dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kursi roda
Partisipasi
electric.
• Dapat berkomunikasi dengan alat bantu Quentipad, anak
menggunakan jari untuk menunjuk huruf sehingga membentuk
kata.
• Mampu mangakses geget / layar sentuh secara mandiri dengan
siku.
• Dapat bergerak dengan cara menyeret badan (mengesot).
Faktor Persona
:
• Ceria, cerdas, peka.
• Senang belajar
• Self esteem
• Kognitif sangat baik : dapat komunikasi 2 arah dengan bantuan
quentypad
Faktor lingkungan
: • Kursi duduk modifikasi dengan velcro untuk duduk baik
yang sudah
• Meja bundar agar semua anak mudah digapai oleh guru
mendukung
• Duduk di kursi roda elektrik sehingga dapat mobilisasi ke semua
area asrama termasuk lantai dua.
• Kelas yang memiliki alat2 belajar yang menggunakan modifikasi
sederhana.
Penunjang yang
: • Memiliki kursi dan meja modifikasi custom akan mendukung
masih dibutuhkan
belajar, makan sendiri.
• Meja yang menjadi sandaran tangan berdampak bela mampu
mengoperasikan layar sentuh yang sanagt memfasilitasi
komunikasinya.
• Mengoperasikan tablet secara mandiri memfasilitasi akademis
yang di sambungkan LCD.

Sumber: Penulis, 2020
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Proses pengukuran
Foto

Tabel 2. Hasil Pengukuran Orthometri Pengguna
Hasil Pengukuran

PENGUKURAN TAHAP 1
• Panjang Pinggul Belakang > Dengkul kanan - kiri 39-38cm
• Panjang Tulang ekor kanan - kiri > 16-16 cm
• Panjang Dari Pinggul Belakang Ketiak Kanan - Kiti > 35-36
cm
• Panjang Pinggul Belakang - Punggung 37 cm
• Sikut - Pinggul Bawah Kanan - Kiri > 19-19 cm

Sumber: Penulis, 2020.

PENGUKURAN TAHAP 2
• Lebar Pinggul Bawah > 27cm
• Lebar Punggung > 26cm
• Pinggul Bawah - Kepala > 71cm
• Panjang Tangan Kanan-Kiri > 71-71cm
• Panjang Sikut Ujung Jari Kanan-Kiri > 41-40cm
• Dengkul -Tumit Kanan - Kiri > 30-33cm
• Panjang Kaki Kanan-Kiri > 23-23cm

Desain kursi khusus-spesifik sebagai wujud alat peraga edukatif
Yayasan Sayap Ibu cabang Banten ini telah memiliki beberapa alat peraga sebelumnya.
Menurut guru pengajar, beberapa alat peraga secara konsep kebutuhan fungsi sudah sesuai,
namun kondisi alat peraga yang ada sudah lama usianya dan harus mengalami beberapa
perubahan. Untuk itu, memang dibutuhkan alat yang baru dan lebih tepat guna. Dalam
proses terkait desain alat peraga edukatif yang dibutuhkan oleh pengguna, referensi terkait
sendi gerak manusia dan sendi gerak penyandang Cerebral Palsy dijadikan sebagai
pertimbangan utama. Salah satu poin utama adalah bagaimana desain alat peraga edukatif
dalam wujud meja dan kursi dapat menopang tubuh pengguna yang cenderung tidak stabil.
Berbagai percobaan pengukuran dilakukan beberapa kali oleh penulis dan tim Yayasan
Sayap Ibu (lih. Gambar 5).

Gambar 5. Hasil Proses Pengukuran
(Sumber: Dokumentasi Penulis, Mei - Juni 2020)

Adapun solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah sebuah alat yang menunjang
kegiatan edukasi sekaligus membantu kegiatan atau aktifitas sehari- hari dari user yang
difokuskan untuk menunjang kegiatan belajar. Setelah melalui berbagai diskusi dan
pertimbangan maka diputuskan bahwa akan dibuat sebuah kursi khusus yang digunakan
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untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Dalam proses desain kursi khusus yang mengacu
pada pengukuran di Tabel 2; setiap detail dan ketepatan sudut menjadi faktor penting bagi
pengguna (Bella). Ketepatan kedua aspek tersebut mempengaruhi kenyamanan
penggunaannya.

Gambar 6. Hasil Proses Desain Kursi dan Penggambaran
(Sumber: Dokumentasi Penulis, April-Mei 2020)

Gambar 7. Hasil Proses Pembuatan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, Juni - Juli 2020)

Setelah melalui berbagai kendala dan proses yang panjang, alat peraga edukatif berupa
kursi khusus berhasil dibuat. Bella sebagai user langsung mencoba dan menggunakan alat
ini dalam aktifitas belajar dan kesehariannya. Dalam penggunaannya kursi khusus ini
disempurnakan fungsinya dengan penambahan elemen meja dengan dudukan tangan
sebagai pelengkap dan penunjang aktifitas dari user ketika duduk di kursi. Hal tersebut
dilakukan untuk memaksimalkan kestabilan postur duduk dari pengguna. Kedepannya
diharapkan alat peraga ini selanjutnya bisa digunakan untuk penyandang Cerebral Palsy
selain Bella. Tentu saja setelah dilakukan penyesuaian terhadap jenis tingkat disabilitas
Cerebral Palsy yang disandangnya.
Walaupun secara konsep disabilitas setiap siswa memiliki disabilitas khusus yang berbeda,
namun alat peraga ini dapat digunakan sebagai prototipe dengan disesuaikan menurut
ukuran dan kebutuhan khusus masing-masing pengguna.
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Gambar 8. Hasil PKM dan penggunaan pada user (Bella)
(Sumber: Dokumentasi Penulis, Agustus 2020)

Perancangan Alat Peraga Edukatif yang berupa kursi khusus penyandang Cerebral
Palsy ini dilengkapi dengan tambahan meja dengan penyangga tangan yang diperlukan agar
dapat membantu aktifitas user dengan maksimal. Secara konseptual, perancangan alat
peraga edukatif ini diperuntukan untuk seorang user secara eksklusif, namun dengan
modifikasi sederhana atau penyesuaian di bagian-bagian tertentu, maka dengan prinsip
yang sama sebenarnya kursi jenis ini dapat juga digunakan oleh pengguna lain. Misalnya
dengan penyesuaian minor seperti letak penyangga, ukuran lebar dan tinggi sandaran,
perbedaan material dan sebagainya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, pelaksanaan PKM ini tidak menemukan kendala yang berarti, selain
dari masalah yang diakibatkan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang
menjadikan semua dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan
rencana awal namun mengalami kemunduran dalam hal waktu dan cara pelaksanaan.
Hingga saat ini, proses pembuatan kursi khusus penyandang Cerebral Palsy untuk Yayasan
Sayap Ibu cabang Banten telah dilaksanakan setelah melalui beberapa proses, yaitu tahap
pengumpulan data, perencanaan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Pada
pelaksanaannya, kursi telah diujicobakan kepada user. Sebagai tempat penyangga untuk
duduk, produk sudah dipergunakan dengan baik oleh pengguna. Bentuk fisik berupa kursi
khusus dengan tambahan meja dan dudukan tangan menjadi terjemahan alat peraga
edukatif. Setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan kedepannya mitra dapat
memproduksi alat peraga sejenis secara mandiri.
Ucapan Terima Kasih
Kami menghaturkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara atas terselenggaranya program Pengabdian
kepada Masyarakat di Yayasan Sayap Ibu cabang Banten. Bantuan moril dan kerja sama
yang bersinergi dari Yayasan Sayap Ibu cabang Banten juga merupakan sebuah dukungan
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yang tak ternilai, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus
Triharyanto selaku kepala sekolah Yayasan Sayap Ibu cabang Banten yang banyak terjun
langsung di lapangan pada pelaksanaan teknis sehingga proses produksi dapat berlangsung
dengan lancar di tengah situasi pandemi yang melanda. Juga kepada seluruh keluarga besar
Yayasan Sayap Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan
dan kerja samanya selama ini.
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ABSTRAK
Daerah wisata selalu menjadi tujuan manusia untuk mencari penyegaran dari berbagai rutinitas yang telah
dilakukan. Di Indonesia, terdapat banyak daerah wisata yang memiliki potensi alam yang tinggi, namun
belum terekspos dan kurang terpelihara dengan baik. Curug Ponggang adalah sebuah air terjun yang terletak
di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat merupakan salah satu objek
wisata alam yang sangat berpotensi, namun kurangnya pengelolaan membuat Curug Ponggang kurang
memiliki daya tarik untuk wisatawan. Dalam rangka menjadikan Curug Ponggang menjadi destinasi wisata
yang semakin diminati, maka dilakukan program pengabdian masyarakat dengan tema “Revitalisasi Curug
Ponggang”. Mengingat jalan menuju Curug Ponggang relatif licin dan terjal, maka program tersebut berfokus
pada perbaikan jalan setapak dan pembuatan pagar pengaman yang dibuat dari bambu dengan tiang penguat.
Hasil yang didapatkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini antara lain adalah perbaikan/ penyemenan
jalan curam dengan membuat jalan setapak untuk memudahkan pengunjung/wisatawan yang datang agar
dapat dengan mudah mengakses jalan menuju Curug Ponggang. Selain itu, pembuatan pagar/ tiang pengaman
dengan cara pengecoran sebagai pegangan untuk menuju Curug Ponggang dibuat agar keselamatan dari para
pengunjung yang datang semakin terjamin.
Kata kunci: Curug, Revitalisasi, Ponggang
ABSTRACT
Tourist areas have always been a human destination to seek refreshment from the various routines that have
been carried out. In Indonesia, many tourist areas have high natural potential, but have not been exposed
and are not well maintained. Curug Ponggang is a waterfall located in Ponggang Village, Serangpanjang
District, Subang Regency, West Java is one of the natural tourism objects that have great potential, but the
lack of management makes the Ponggang watefall less attractive to tourists. To make the Ponggang waterfall
a tourist destination that is increasingly in demand, a community service program is carried out with the
theme "Revitalizing Curug Ponggang". Given that the road to the Ponggang waterfall is relatively slippery
and steep, the program focuses on repairing the path and making a safety fence made of bamboo with
reinforcing poles. The results obtained with this community service include repair / cementing of steep roads
by making paths to make it easier for visitors/tourists who come to easily access the road to the Ponggang
waterfall. Also, the manufacture of fences/safety poles by casting as a handle to the Ponggang waterfall is
made so that the safety of the visitors who come is guaranteed.
Keywords: Curug, Revitalizing, Ponggang
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1. PENDAHULUAN
Desa Ponggang mempunyai 5 dusun, yaitu Dusun Cigadog, Dusun Cibitung, Dusun
Cibereum, Dusun Cilutung dan Dusun Ponggang. Desa Ponggang mempunyai 1100 kepala
keluarga (sumber data desa) yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian (padi
putih, padi merah, atau beras ketan) atau perkebunan (buah pisang, buah manggis,
singkong). Pengolahan terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber
daya ternak serta pertanian belum dilakukan dengan optimal. Pendapatan penduduk masih
sangat rendah dengan rata-rata Rp 150.000,00 per bulan berupa uang tunai yang mereka
pegang untuk pembelian kebutuhan selain nasi dan sayur.
Dusun Ponggang merupakan bagian dari Desa Ponggang yang berpenduduk 72 kepala
keluarga (KK) mempunyai sumber daya alam yang indah, terdapat Curug (air terjun)
Ponggang yang merupakan potensi alam yang belum tergarap dengan baik. Curug
Ponggang tersebut memiliki potensi sebagai sumber pendapatan Desa Ponggang dan Dusun
Ponggang, yaitu sebagai tempat wisata. Menjadikan Curug Ponggang menjadi Desa Wisata
Curug Ponggang diperlukan suatu upaya Revitalisasi Wisata Curug. Desa wisata adalah
sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi
daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya
yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem
pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktorfaktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu
faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang berada pada peringkat 4 dalam jumlah
kunjungan wisatawan. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Subang memiliki potensi
yang sangat tinggi di bidang pariwisata.
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Kabupaten/Kota di
Jawa Barat, 2016

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Desa Ponggang memiliki sebuah daerah peninggalan alam yang belum terlalu dikenal
oleh orang – orang di luar daerah Desa Ponggang. Di Desa Ponggang terdapat sebuah air
terjun yang terletak di pedalaman desa dengan akses cukup sulit sehingga hanya beberapa
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orang saja yang dapat mengetahui air terjun ini. Perencanaan revitalisasi air terjun tersebut
memiliki tujuan agar Curug Ponggang dapat menjadi sebuah wisata alam utama, sehingga
diperlukan fasilitas penunjang seperti perbaikan jalan yang curam dan tiang pegangan
untuk menuju Curug Ponggang.
Wisata Alam Curug Ponggang diharapkan dapat menambah pemasukkan Desa
Ponggang yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi desa yang dapat
menunjang kebutuhan pengobatan, sekolah, atau pun adanya suatu koperasi yang dapat
membuat kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan wisata curug akan terselenggara
menjadi wisata alam dengan baik jika adanya jalan yang mudah untuk diakses dengan
adanya tiang pegangan. Sehingga Curug Ponggang bisa menjadi tempat wisata dan
wisatawan dapat berdatangan untuk menikmati air terjun yang ada di Desa Ponggang.
Tujuan Pengabdian
Pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan agar dapat mempermudah akses masuk
bagi wisatawan dan masyarakat menuju Curug Ponggang. Kegiatan tersebut mencakup :
a. Pembuatan atau penyemenan jalan menuju Curug Ponggang.
b. Pembuatan pagar atau tiang pengaman dengan cara pengecoran.
Manfaat Pengabdian
Dengan mudahnya akses menuju Curug Ponggang diharapkan Curug Ponggang dapat
menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat sekitar Dusun Ponggang sehingga dapat
menjadi pendapatan bagi masyarakat Dusun Ponggang.
Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini memiliki manfaat terhadap para
wisatawan yang datang ke Curug Ponggang pada Desa Ponggang antara lain adalah
masyarakat menjadi lebih mudah mengakses jalan yang curam ke Curug Ponggang menjadi
jalan yang mudah dilalui. Selain itu juga dengan adanya jalan yang mudah dilalui menuju
Curug Ponggang harus juga disertai dengan tiang pegangan agar mencegah terjadinya
kecelakaan dan juga memudahkan berjalan. Selain itu, dengan dilakukannya kegiatan ini
juga dapat mendukung program Pemerintah Desa yang ingin menjadikan Desa Ponggang
sebagai Desa Wisata.
2. METODE PELAKSANAAN
Pengabdian dilakukan melalui beberapa tahap dan diskusi dengan pemerintah
setempat serta tokoh masyarakat yang dapat mempengaruhi proses berjalannya program
pengabdian. Diskusi dengan pemerintah setempat meliputi kebutuhan masyarakat dan
program desa yang telah dan/atau sedang berjalan dalam rangka memenuhi
kesejahteraan masyarakat. Kemudian peneliti melakukan diskusi terkait analisa
revitalisasi Curug Ponggang dan kekuatan tanah utnuk pemasangan pegangan tanah
dengan tokoh masyarakat Dusun Ponggang. Setelah itu dilakukan perancangan desain
dan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi Curug Ponggang hingga
dilaksanakannya perbaikan jalan serta penguat pegangan jalan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Ponggang merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat
istiadat yang berlaku, oleh karena itu setiap warga desa dan tamu yang berkunjung ke
Desa Ponggang harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku di
Desa Ponggang. Salah aturan yang berlaku di Desa Ponggang yang berkaitan dengan
Curug Ponggang adalah setiap Hari Selasa dan Hari Jumat, baik warga desa maupun
tamu desa dilarang berkunjung ataupun melakukan aktivitas di Curug Ponggang. Selain
itu, nilai gotong royong yang ada pada masyarakat Desa Ponggang masih sangat tinggi,
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sehingga ketika pengabdian ini dilakukan masyarakat desa sangat antusias untuk ikut
terlibat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada tanggal 27 – 30
Juli 2020. Fokus kegiatan pengabdian ini adalah melakukan revitalisasi pada Curug
Ponggang, yaitu melakukan perbaikan akses jalan menuju ke Curug Ponggang, dan
pembuatan pagar pengaman di tepi-tepi jalan menuju Curug Ponggang. Kegiatan
revitalisasi curug ini dilakukan secara gotong royong antara tim pengabdian dengan
Kepala Desa Ponggang dan beberapa warga Desa Ponggang.

Gambar 1. Kegiatan Gotong Royong bersama Warga Desa Ponggang

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan hasil yang didapatkan antara lain
adalah perbaikan atau penyemenan jalan curam dengan membuat jalan setapak untuk
memudahkan wisatawan dan masyarakat Desa Ponggang sehingga mempermudah akses
jalan menuju Curug Ponggang. Selain itu, pembuatan pagar / tiang pengaman dengan cara
pengecoran sebagai pegangan untuk menuju Curug Ponggang dibuat agar keselamatan dari
para pengunjung yang datang semakin terjamin.

Gambar 2. Perbaikan Jalan pada Curug Ponggang
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Gambar 3. Proses Pemasangan Pagar Pengaman

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul ‘Revitalisasi Curug Ponggang’ telah
dilaksanakan dengan perbaikan jalan setapak dan pembuatan pagar atau tiang pengaman
sehingga dapat mempermudah serta membuat akses menuju Curug Ponggang lebih aman.
Perlu dilakukan pemeriksaan berkala terhadap jalan dan tiang pengaman yang telah
terpasang di Curug Ponggang supaya keamanan akses jalan tetap terjaga
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ABSTRAK
Pelatihan Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif dilakukan dengan menggunakan
video conference dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (P2M). Kegiatan ini diberikan secara
berkesinambungan setiap tahunnya pada warga masyarakat di daerah binaan sebagai bagian pengamplikasian
ilmu pengetahuan di masyarakat. Pada tahun pertama diberikan skill keterampilan tentang Pemanfaatan Solar
Cell Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah,
tanya jawab, demonstrasi dan praktik. Khalayak sasaran adalah masyarakat dengan jumlah peserta 20 orang.
Materi pelatihan yang diberikan meliputi (1) prinsip kerja solar sell sebagai pembangkit listrik alternatif, (2)
komponen-komponen solar sel sebagai pembangkit listrik alternatif, dan (3) ketrampilan melakukan perakitan
pemasangan solar sell sebagai pembangkit listrik alternatif. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada bulan
Agustus 2020.
Kata Kunci: Pelatihan, Pemanfaatan, Solar Cell
ABSTRACT
Training on the Utilization of Solar Cells as an Alternative Power Plant conducted using video conferencing
in the field of Community Service (P2M). This activity is given continuously every year to members of the
community in the target area as part of the application of knowledge in the community. In the first year, skills
is given on the Utilization of Solar Cells as an Alternative Generating Source. The methods used in this
activity include lectures, questions and answers, demonstrations and practices. The target audience is the
community with a total of 20 participants. The training material provided includes (1) the working principles
of solar sell as an alternative power plant, (2) the components of solar cells as an alternative power plant,
and (3) skills in assembling solar sell as an alternative power plant. Training activities held in August 2020.
Keywords: Training, Utilization, Solar Cell.

1. PENDAHULUAN
Kebutuhan energi listrik cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RUPTL 2018-2027 pertumbuhan kebutuhan
listrik pertahunnya meningkat sebesar 6,86%. Proyeksi pertumbuhan inipun masih lebih
rendah dari proyeksi RKUN 2008-2027 dengan rata-rata pertumbuhannya 10,1%.
Keterbatasan ketersediaan energi fosil untuk menyedikan pemenuhan energi ke depannya
menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu pengembangan pembangkit
energi baru terbarukan perlu dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Rendahnya pembangkit listrik berasal dari PLTS dimana saat ini baru mencapai 90
megawatt-peak (MWp), sedangkan target pemerintah dalam pencapaian kebijakan energi
nasional yaitu PLTS akan naik sebesar 6,5 gigawatt-peak (GWp) pada 2025.
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Desa Cimacan merupakan salah satu dari tujuh desa di kecamatan Cipanas, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan luas area kedua terluas se Kecamatan
Cipanas yaitu 6,4 ha. Desa ini sebagaimana data BPS Kecamatan Cipanas dalam angka
2019 memiliki 5 dusun dengan jumlah 10 RW dan 57 RT masuk kategori desa swakarya
berkembang. Dari sisi pertumbuhan penduduk, kelurahan Cimacan tumbuh sangat
signifikan sebesar kurang lebih 8% menjadi 19.138 jiwa (dengan rasio 1: 1,08 dimana lakilaki 9.951 jiwa, perempuan 9.187 jiwa). Jika dianalisa terhadap jumlah TKI yang desa
Cimacan merupakan desa dengan tingkat TKI terbesar se Kecamatan Cipanas yaitu 50
orang dari 158 orang.
Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik menginduk kepada Lembaga
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (LPM-UNJ) yang merupakan
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Jakarta di bidang pengabdian
kepada masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pelaksanaan
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan merupakan implementasi dari keahlian
yang saat ini dimiliki para dosen baik sesuia dengan mata kuliah yang kesehariannya
diampu, bidang keahliannya maupun hasil penelitian yang dilakukan.
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Memiliki Program Studi Pendidikan
Vokasional Teknik Elektro yang melingkupi pembangkitan, transmisi dan penyaluran serta
pemanfaatan tenaga listrik. Peralatan rumah tangga lisrik merupakan salah satu ranah
bidang pemanfaatan tenaga listrik yang keseharian dikaji dan dipelajari oleh mahasiswa
yang mengambil bidang Teknik Elektro. Kegiatan ini merupakan salah satu
pengejawantahan dari bidang keahlian dan penelitian para dosen kepada masyarakat agar
memiliki nilai manfaat sekaligus sebagai bentuk pengamalan dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang diemban oleh Universitas Negeri Jakarta.
Jika melihat terhadap status desa dan pertumbuhan penduduk, maka untuk pemenuhan
kebutuhan listrik masyarakat di Desa Cimacan sebaiknya merencanakan alternatif sumber
pembangkit listrik lainnya. Salah satu potensi yang memungkinkan sebagai alternatif di sini
adalah matahari. Pengembangan PLTS di daerah terpencil dan tertinggal ini sesuai dengan
strategi PLN untuk pengembangan energi baru terbarukan.
Memang pemanfaatan energi matahari melalui solar sell sebagai pembangkit listrik
alternatif menjadi solusi, namun untuk dapat memanfaatkan energi matahari sebagai
pemenuhan kebutuhan energi diperlukan edukasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat
secara optimal dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, dalam rangka mengedukasi
masyarakat guna meningkatkan kompetensi masyarakat tentang pemanfaatan energi
matahari sebagai pembangkit listrik, melatarbelakangi kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat ini sebagai sumbangsih terhadap kepedulian lingkungan masyarakat Desa
Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Sehingga dengan pelatihan
pemanfaatan solar sel sebagai pembangkit listrik alternatif di Desa Cimacan Kecamatan
Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh
pengetahuan dan ketrampilan yang berguna kelak di kemudian hari.
Berdasarkan rasional maka dapat diidentifikasikan permasalahan mitra yang ada
adalah kebutuhan energi listrik yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan
penduduk dan ekonomi masyarakat sedangkan daerahnya yang terpencil, sehingga
masyarakat di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat perlu
perlu merencanakan alternatif sumber pembangkit listrik dengan melihat potensi terhadap
kondisi geografis yaitu matahari. Namun untuk dapat memanfaatkan energi matahari
sebagai pemenuhan kebutuhan energi diperlukan edukasi bagi masyarakat, sehingga
masyarakat secara optimal dapat memanfaatkannya. Untuk itu diusulkan kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat dengan indentifikasi masalah sebagai berikut: “ Apakah
Pelatihan Pemanfaatan Solar Sel Sebagai Pembangkit Listrik Alternatif di Desa Cimacan
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Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat dapat memberikan pengetahuan dan
ketrampilan bagi masyarakat? “. Sehingga diharapakan melalui kegiatan ini dapat
memberikan pengetahuan dan ketrampilan pemanfaatan solar sel sebagai pembangkit
listrik alternatif bagi masyarakat.

2. METODE
Adapun metode yang dipergunakan dalam Pelatihan Pemanfaatan Solar Sel Sebagai
Pembangkit Listrik Alternatif yang dipergunakan sebanyak 4 metode, yaitu :
1. Metode Ceramah
2. Metode Demontrasi/ peragaan
3. Metode Diskusi/tanya jawab
4. Metode ketrampilan praktik/Psikomotorik
Keempat metode yang digunakan dalam pelatihan sebagaimana disebutkan di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Metode Ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta P2M diberi kajian
teori pendukung terkait dengan prinsip pemanfaatan solar sel Solar Sel Sebagai Sumber
Pembangkit istrik Alternatif.
Metode Demontrasi/ peragaan
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi perakitan komponen Solar Sel Sebagai Sumber Pembangkit Listrik Alternatif.
Metode Diskusi/tanya jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi
perakitan komponen Solar Sel Sebagai Sumber Pembangkit Listrik Alternatif, agar peserta
yang belum dapat memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan diskusi/ tanya
jawab.
Metode ketrampilan praktik/Psikomotorik
Metode ini dilakukan pada akhir kegiatan, peserta mencoba merencanakan komponen solar
cell agar benar – benar memahami secara teoritis serta praktis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kegiatan
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir, dan
dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
manfaat kegiatan pelatihan dalam karir ditunjukkan pada gambar 1 (a), dan dampak positif
isi materi bagi pengetahuan dan keahlian ditunjukkan pada gambar 1 (b).
Kegiatan ini sangat bermanfaat
bagi karir saya

Kegiatan ini berdampak
positif bagi pengetahuan dan
keahlian saya

100%
100%

50%
0%

1

2

3

4

(a). Manfaat Kegiatan Pelatihan Dalam Karir

0%

1

2

3

4

(b). Dampak Positif Isi Materi Bagi Pengetahuan
Dan Keahlian

Gambar 1. Grafik Evaluasi Kegiatan
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon sangat
setuju terhadap manfaat kegiatan bagi karir, dan dampak positif isi materi bagi pengetahuan
dan keahlian.
3.2. Materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan kemudahmengertian
materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
pengorganisasian dan kemudahmengertian materi ditunjukkan pada gambar 2 (a), dan
relevansi dan kesesuaian harapan ditunjukkan pada gambar 2 (b).
Materi terorganisasi dengan
baik dan mudah dimengerti

1

2

3

4

Materi sangat relevan dan
telah sesuai dengan yang saya
harapkan

1

(a). Pengorganisasian Dan Mudah mengerti materi

2

3

4

(b). Dampak Relevansi Dan Kesesuaian Harapan

Gambar 2. Grafik Evaluasi Materi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 83,3% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap pengorganisasian dan mudah mengerti materi bagi peserta,
dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik. Sealnjutnya 83,3% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat baik terhadap relevansi dan kesesuaian harapan isi materi bagi
peserta, dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik.
3.3. Penyampaian Materi
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan materi
yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta presentasi isi
materi pemateri bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi penguasaan materi yang
disampaikan ditunjukkan pada gambar 3 (a), kecukupan alokasi waktu penyampaian materi
oleh pemateri ditunjukkan pada gambar 3 (b), presentasi isi materi pemateri ditunjukkan
pada gambar 3 (c).
Pemateri sangat menguasai
materi yang dipresentasikan

Alokasi waktu penyampaian
materi mencukupi

100%
50%
0%

1

2

3

4

1

2

3

4

(a). Penguasaan Materi Yang Disampaikan
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(b). Kecukupan Alokasi Waktu Penyampaian
Materi

Pemateri mempresentasikan isi
materi dengan baik; mudah
dimengerti dan diimplementasikan
100%
50%
0%

1

2

3

4

(c). Presentasi Isi Materi Pemateri Bagi Peserta

Gambar 3. Grafik Evaluasi Penyampaian Materi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap penguasaan materi yang disampaikan oleh pemateri, dan 83,3% atau
hampir seluruh peserta merespon sangat baik terhadap kecukupan alokasi waktu
penyampaian materi oleh pemateri, dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik.
Selanjutnya 100% atau seluruh peserta merespon sangat setuju terhadap presentasi isi
materi pemateri.
3.4. Diskusi/Tanya Jawab
Pada evaluasi tanya jawab materi mengukur tentang kecukupan waktu diskusi untuk
menambah/ memperkuat pemahaman, jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, hasil
diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta. Penyajian data hasil evaluasi
kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat pemahaman ditunjukkan pada
gambar 4 (a), jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta ditunjukkan pada gambar 4
(b), dan hasil diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta 4 (c).
Alokasi waktu untuk diskusi
mencukupi untuk menambah /
memperkuat pemahaman saya

Pemateri memberikan jawaban
terhadap pertanyaan peserta
dengan baik

100%

100%

50%

50%

0%

1

2

3

4

(a). Kecukupan Alokasi Waktu Diskusi/ Tanya
Jawab

0%

1

2

3

4

(b). Jawaban Pemateri Terhadap Pertanyaan
Peserta
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Secara keseluruhan
diskusi/tanya-jawab telah sangat
membantu meningkatkan
pemahaman peserta
100%
0%

1

2

3

4

(c). Hasil Diskusi/ Tanya Jawab Dalam Membantu Pemahaman Peserta

Gambar 4. Grafik Evaluasi Diskusi/ Tanya Jawab

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat
pemahaman, dan jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, serta hasil diskusi/
tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta
4.

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif
Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pencapaian Kebijakan Energi Nasional 2025,
dilaksanakan dengan menggunakan video conference pada bulan Agustus 2020
2. Dalam rangka optimalisasi Pelatihan Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber
Pembangkit Alternatif Bagi Masyarakat Dalam Rangka Pencapaian Kebijakan
Energi Nasional 2025 dibagi dalam 4 ( empat ) metode yaitu Metode Ceramah,
Metode Demontrasi/ peragaan, Metode Diskusi/tanya jawab, dan metode
ketrampilan praktik/Psikomotorik
3. Antusias dan motivasi yang tinggi dari peserta Pelatihan Pemanfaatan Solar Cell
Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif Bagi Masyarakat Dalam Rangka
Pencapaian Kebijakan Energi Nasional 2025 berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
4. Menambah pengetahuan dan ketrampilan peserta Pelatihan Pemanfaatan Solar Cell
Sebagai Sumber Pembangkit Alternatif Bagi Masyarakat Dalam Rangka
Pencapaian Kebijakan Energi Nasional 2025
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ABSTRAK
“Maju tidaknya suatu bangsa tergantung dari generasi mudanya” merupakan slogan yang sangat tepat
guna menyadarkan pada semua masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda.
Kehidupan masyarakat Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat kesehariannya
sudah dilingkupi dengan berbagai teknologi yang memudahkan segala aktifitasnya, sampai dengan tatanan
di rumah dipenuhi dangan peralatan listrik mulai dari setrika, pompa air, mesin cuci, kipas angin, blender,
mixer, vacuum cleaner, hair dryer, rice cooker dan lain-lain. Semua peralatan tersebut adakalanya
mengalami kerusakan, saat survei ditemukan banyak peralatan rumah tangga listrik tersebut yang rusak,
sayangnya belum ada masyarakat yang mampu memperbaikinya, padahal untuk dapat memperbaiki
peralatan rumah tangga listrik tidak membutuhkan pendidikan tinggi ataupun modal yang besar, cukup
dengan mendapatkan sedikit tambahan pelatihan mereka dapat memperbaiki peralatan tersebut bahkan bisa
membuka peluang usaha baru jasa perbaikan/service. Metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini adalah
ceramah, demontrasi, diskusi dan ketrampilan praktik. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam
penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), pelaksanaan pelatihan tatap muka diganti dengan
zoom dengaan tahapan pelatihan meliputi pemetaan awal, pretest, pemberian materi, demontrasi, penugasan,
feedback penilaian tugas, post test dan kuisioner kepuasan pelaksanaan pelatihan
Kata kunci : perbaikan, pelatihan, peralatan.
ABSTRACT
"The progress of a nation depends on its younger generation" is a very appropriate slogan to realize
to all Indonesians about the importance of education for the younger generation. Cimacan village life
cipanas district cianjur regency West Java daily has been covered with various technologies that facilitate
all its activities, up to the order in the house filled with electrical equipment ranging from strika, water
pump, washing machine, fan, blender, mixer, vacuum cleaner, hair dryer, rice cooker and others. All such
equipment sometimes suffered damage, when the survey found many of the electrical household appliances
were damaged, unfortunately no community was able to repair them, whereas to be able to repair electrical
household appliances does not require higher education or large capital, it is enough to get a little extra
training they can repair the equipment and it can even open new business opportunities for repair services.
The methods used in this training are lectures, demonstrations, discussions and practical skills. In line with
the government policy in implementing PSBB (Large-Scale Social Restrictions), the implementation of faceto-face training is replaced by a zoom with training stages including initial mapping, pretest, giving
material, demonstrations, assignments, feedback on assignment assessments, post tests and training
implementation satisfaction questionnaires.
Keywords : repair, training, equipment.
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1. PENDAHULUAN
Generasi muda sebagai penerima estafet pembangunan bangsa seyogyanya membekali
diri dengan pendidikan dan keterampilan yang terbaik termasuk diantaranya dengan
menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun baik sistem pendidikan maupun
kondisi masyarakat Indonesia belum memungkinkan semua generasi muda dapat
mengenyam pendidikan yang baik.
Desa Cimacan adalah sebuah kecamatan di Cipanas, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
dengan jarak 86 Km dari kampus A Universitas Negeri Jakarta. Desa Cimacan berada di
wilayah Kota Cianjur paling barat dengan ketinggian 70 - 100 meter di atas permukaan air
laut dengan mayoritas penduduknya berporfesi sebagai petani. Kehidupan masyarakat Desa
Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat keseharianya sudah dilingkupi
dengan berbagai teknologi yang memudahkan segala aktifitasnya, sampai dengan tatanan
di rumah dipenuhi dangan peralatan listrik mulai dari strika, pompa air, mesin cuci, kipas
angin, blender, mixer, vacuum cleaner, hair drayer, rice cooker dan lain-lain. Semua
peralatan tersebut adakalanya mengalami kerusakan, saat survei ditemukan banyak
peralatan rumah tangga listrik tersebut yang rusak, sayangnya belum ada masyarakat yang
mampu memperbaikinya, padahal untuk dapat memperbaiki peralatan rumah tangga listrik
tidak membutuhkan pendidikan tinggi ataupun modal yang besar, cukup dengan
mendapatkan sedikit tambahan pelatihan mereka dapat memperbaiki peralatan tersebut
bahkan bisa membuka peluang usaha baru jasa perbaikan/service.
Masyarakat Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat masih
banyak menyisakan pemuda-pemuda yang belum bekerja karena lemahnya keterampilan,
mereka sangat potensial sekali dapat memanfaatkan peluang ini, caranya dengan
memberikannya pelatihan singkat tentang perbaikan peralatan listrik rumah tangga,
sehingga diharapkan dapat menjadi bekal untuk berwiraswasta terlebih lagi mampu
mendirikan bengkel yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru.
2.

METODE PELAKSANAAN
Adapun metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini meliputi 4 jenis yaitu ceramah,
demontrasi, diskusi, ketrampilan praktik.
a. Metode Ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta pelatihan
diberi kajian teori pendukung terkait dengan jenis peralatan listrik, prinsip kerja dan
komponen peralatan rumah tangga lisrik Berbasis Elemen Pemanas.
b. Metode Demontrasi/ peragaan
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi pembongkaran dan perakitan serta perbaikan peralatan rumah tangga
lisrik Berbasis Elemen Pemanas.
c. Metode Diskusi/tanya jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi
perakitan peralatan rumah tangga lisrik Berbasis Elemen Pemanas, agar peserta yang
belum dapat memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan diskusi/ tanya
jawab.
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d. Metode Psikomotorik
Metode ini dilakukan pada akhir kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk
melakukan sendiri prosedur pembongkaran dan perakitan serta perbaikan peralatan
rumah tangga lisrik Berbasis Elemen Pemanas agar benar – benar memahami secara
teoritis serta praktis.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan perbaikan peralatan rumah tangga listrik
sebagai berikut:
a. Pemataan awal
Tahap awal dalam kegiatan ini adalah melakukan pemataan awal kebutuhan
masyarakat Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dari
hasil survei awal didapatkan fakta bahwa masyarakat terutama para pemuda karang
taruna membutuhkan banyak skill keterampilan diantaranya keterampilan dalam
melakukan perawatan dan perbaikan peralatan rumah tangga listrik.
b. Pretest
Tahap ini dilakukan prestes terhadap kemampuan awal para peserta, poin-point
pertanyaan dalam pretest adalah tentang jenis-jenis motor listrik 1 fase, saklar
sentrifugal, cinsi hubung singkat, bagian-bagian setrika listrik dan jenis rotor motor 1
fase.
c. Penyampaian Materi
Sehubungan pelaksanaan kegiatan dilakukan di tahun pandemic covid-19 yang sedang
melanda bukan hanya Indonesia akan tetapi juga dunia, serta mengikuti anjuran
pemerintah dengan kebijakan PSBB, maka tanpa mengurangi kualitas pelatihan
penyampaian meteri yang semula dilakukan secara langsung digantikan dengan online
melalui aplikasi zoom.
d. Simulasi Praktik
Sejalan dengan pelaksanaan pemberian materi, penyampaian simulasi yang biasanya
dapat dilakukan secara langsung, maka pada pelaksanaan kegiatan kali ini juga
dilakukan secara online, simulasi praktikum nara sumber dilakukan dengan
menyampaikan video simulasi perawatan dan perbaikan peralatan rumah tangga
melalui platform youtube. Dengan video simulasi peserta berkesempatan mengulangulang praktik perawatan dan perbaikan di rumah masing-masing. Dalam sesi
pemberian materi dan simulasi pera peserta diberikan tugas untuk melakukan
perawatan dan perbaikan alat rumah tangga listrik di rumah masing-masing selama 7
hari kerja.
e. Pembuatan Tugas Praktik
Para peserta diberi waktu 7 hari kerja untuk melakukan perawatan dan perbaikan
peralatan rumah tangga sesuai dengan barang-barang yang ada di rumah masingmasing seperti seterika, blender, mixwer, ricecooke, hairdrayer, kipas angin, pompa
air dll, hasil tugas video kemuadian di kirimkan ke naras umber untuk diberikan
feedback dan masukan.
f. Feedback Penilaian Tugas
Tugas yang dikerjakan oleh para peserta dalam perawatan dan perbaikan peralatan
rumah tangga dalam bentuk video kemudian direviuw oleh nara sumber dan diberikan
feedback langsung untuk meluruskan jika terumukan ada proses tahapan pelaksanaan
perawatan dan perbaikan yang belum sempurna.
g. Postest
Tahap ini dilakukan postest terhadap peningkatan kemampuan para peserta dengan
butir-butir soal sama dengan pretest. Hasil pretest maupun postes kemudian akan
1125

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

dianalisis untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan dan tingkat pencapaian
para peserta.
h. Kuisioner Evaluasi Pelatihan
Sebagai bentuk evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka
seteralah tugas para peserta direviuw oleh naras umber, para peserta dibagikan
kuisioner evaluasi pelatihan, poin-poin dalam evaluasi tersebut diantaranya manfaat
kegiatan pelatihan dalam karir, dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan
keahlian, pengorganisasian dan kemudahmengertian materi, relevansi dan
kesesuaian harapan, penguasaan materi yang disampaikan, kecukupan alokasi
waktu, presentasi isi materi, alokasi waktu tanya jawab diskusi untuk memperkuat
pemahaman dan jawaban nara sumber terhadap pertanyaan yang diajukan oleh
para peserta.
i. Anaisis
Tahap ini melakukan analisis baik secara kuantitatif terhadap hasil prestest dan postes
serta mengolah data evaluasi efektifitas pelaksanaan pelatihan tapi juga kualitas hasil
perawatan dan perbaikan peralatan rumah tangga listrik yang dilakukan oleh para
peserta.
j. Kesimpulan
Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah menyimpulkan hasil pelaksanaan kegiatan
pelatihan dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan di tahun depan.

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan
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Gambar 2. Nilai Pretest dan Posttest
Gambar 2. menunjukkan hasil nilai prestest dan postest, gambar 3 menujukkan hasil
prestest tinggat pemahaman awal peserta tentang perawatan dan perbaikan peralatan
rumah tangga listrik hanya sebesar 26%, terjadi peningkatan menjadi 74% pada nilai
postest setelah mengikuti pelatihan.

Pemahaman Peserta
74 %

26 %
PRETEST

POSTTEST

Gambar 3. Prosentase pemahaman peserta berdasarkan nilai Prestest dan Posttest
b. Penyampaian Materi
Mengikuti anjuran pemerintah dalam masa pandemic Covid-19 sedaianya pelaksanaan
dilakukan secara langsung, maka tanpa mengurangi kualiatas hasil pelatihan
dilaksanakan secara daring melalui plafon zoom metting.
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Gambar 4. Pelaksanaan pemberian materi via zoom metting
c. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
1) Kegiatan
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Gambar 5 (a) Respon peserta terhadap manfaat kegiatan pelatihan dalam karir,
(b) dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir
dan dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Berdasarkan
gambar 5(a) dan 5(b) 100% peserta merespon sangat setuju terhadap manfaat
kegiatan bagi karir dan berdampak positif bagi pengetahuan dan keahlian peserta.
2) Isi Materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan
kemudahmengertian materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan peserta,
Berdasarkan gambar 6(a) dan 5(b) menunjukkan bahwa 83,3% peserta merespon
sangat baik terhadap pengorganisasian dan kemudahmengertian materi bagi
peserta serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta, sedangkan 17,6%
peserta merespon baik.
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Gambar 6 (a) Respon peserta terhadap pengorganisasian dan kemudahmengertian
materi,
(b) relevansi dan kesesuaian harapan peserta
3) Penyampaian/ Pemaparan Materi
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan
materi yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta
presentasi isi materi nara sumberbagi peserta. Berdasarkan gambar 7(a)
menunjukkan 100% peserta merespon sangat setuju terhadap penguasaan materi
yang disampaikan oleh pemateri, gambar 7(b) menunjukkan 83,3% peserta
merespon sangat baik terhadap kecukupan alokasi waktu penyampaian materi
oleh pemateri, dan 17,6% peserta merespon baik, gambar 7(c) menujukkan 100%
atau seluruh peserta merespon sangat setuju terhadap presentasi isi materi
pemateri.
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Gambar 7 (a) Respon peserta terhadap penguasaan materi yang disampaikan, (b)
kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, (c) presentasi isi materi nara
sumber
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Pada evaluasi tanya jawab diskusi untuk mengukur pemahaman peserta. Gambar
8(a) (b) menunjukkan bahwa 100% peserta merespon sangat setuju terhadap
alokasi waktu tanya jawab diskusi untuk memperkuat pemahaman dan jawaban
nara sumber.
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Gambar 8 (a) Respon peserta terhadap alokasi waktu tanya jawab, (b) Jawaban
nara sumber
d. Publikasi Kegiatan
Publikasi kegiatan via Instagram dipublish melalui akun #masus.unj dan instagran
resmi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro UNJ #elektrounj, dalam publikasi
tersebut disertakan brosur kegiatan dan salah satu output hasil pelatihan peserta.
Publikasi juga dilakukan di akun youtube Chanel “academia chanel” dan “Teknik
Elektro UNJ Official”, dalam youtube ditampilkan video pelaksanaan pemberian
materi, simulasi dan tugas melalui aplikasi zoom metting. Pelaksanaan kegiatan juga
diliput
oleh
media
online
Klik
Anggaran
melalui
link
https://klikanggaran.com/komunitas/melatih-masyarkat-dengan-beragam-skillketerampilan-prodi-pendidikan-teknik-elektro-unj-gunakan-cara-daring.html
4. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Listrik Dalam Rangka Peningkatan Skill
Bagi Pemuda Karang Taruna dilaksanakan di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada bulan Agustus sampai September 2020.
2. Dari hasil pretest pemahaman peserta tentang perawatan dan perbaikan peralatan
rumah tangga listrik hanya sebesar 26%, terjadi peningkatan menjadi 74% setelah
mendapatkan pelatihan, tinggal pemahaman belum bisa maksiman karena
pelaksanaan dilakukan secara online, jika pelaksanaan dilakukan secara lansung,
maka tingkat pemahaman peserta setelah pelatihan akan lebih tinggi lagi.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa 100% peserta menyatakana
bahwa kegiatan pelatihan sangat bermanfaat bagi karir dan berdampak positif bagi
pengetahuan dan keahlian, penguasaan pemateri dan isi presentasi sangat, dan
alokasi waktu tanya jawab mencukupi serta jawaban nara sumber sangat
memuaskan.
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Hasil evaluasi menujukkan 83,3% peserta merespon sangat baik terhadap
pengorganisasian dan kemudahmengertian materi, relevansi dan kesesuaian
harapan peserta, serta kecukupan alokasi waktu penyampaian materi.
5. Guna mendapatkan impect yang lebih luas, kegiatan dipublikasikan via media social
Instagram dan Youtube serta telah diliput media online Klikanggaran.com.
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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat atas hibah BLU FT UNJ ini berisi tentang pelatihan pengembangan prezi
untuk visualisasi pembelajaran bagi guru-guru. Pengabdian dilaksanakan di Kecamatan Cipanas, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat selama satu tahun, dengan guru-guru di SMKN 1 Cipanas sebagai mitra pengabdian.
Permasalahan yang ada adalah para guru mengajar menggunakan media belajar konvensional yang kurang
menarik. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan skill atau keterampilan bagi para guru untuk
menggunakan Prezi sebagai alternatif basis media pembelajaran. Kondisi yang tidak memungkinkan
dilaksanakan pelatihan secara tatap muka karena pandemi covid-19, maka pelatihan dilakukan secara
online/daring, sehingga pelaksanaan riilnya dapat dilaksanakan dalam skala nasional tanpa terhambat jarak.
Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi dan
metode keterampilan praktik. Kontribusi dari adanya pengabdian ini adalah guru dapat mengaplikasikan Prezi
dalam pembelajaran di sekolah, sehingga guru-guru lebih terampil dalam membuat media pembelajaran, yang
kemudian diharapkan dengan keterampilannya tersebut dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik
meskipun para guru mengajar secara daring.
Kata Kunci: Pelatihan, Pengembangan, Prezi, Guru
ABSTRACT
The community dedication contains Prezi development training for visualizing learning for teachers. This
dedication has been implemented for a year in Cipanas District, Cianjur Regency, West Java with teachers
from SMKN 1 Cipanas as partners. The problem is that teachers teach using unattractive conventional
learning media. The solution given is to provide skills through training for teachers to use Prezi as the
alternative basis for learning media. The condition because of covid-19 pandemic, training was implemented
by online training, so that the real implementation can be carried out on a national scale without being
hampered by distance. The contribution of this training is that teachers can apply Prezi in learning in schools,
so that teachers are more skilled in making learning media, which is then expected with these skills to increase
the concentration of learners' learning even though the teachers teach online.
Keywords : Training, Development, Prezi, Teacher
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1. PENDAHULUAN
Analisis situasi
Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan
perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri
4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big
data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation.
Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran di sekolah pun dituntut untuk berubah,
termasuk dalam media pembelajaran dan bahan ajar yang mudah diakses dari internet yang
dapat mendukung dan memudahkan dalam proses pembelajaran.
Media dalam pembelajaran, memegang peranan penting dalam mencapai sebuah
tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik akan lebih baik dan
efesien jika menggunakan media. Media dalam proses belajar mengajar memiliki dua
peranan penting, yaitu sebagai alat bantu mengajar atau disebut sebagai dependent media
karena posisi media di sini sebagai alat bantu (efektivitas); dan sebagai sumber belajar yang
digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri atau disebut dengan independent
media.
Independent media dirancang secara sistematis agar dapat menyalurkan informasi
secara terarahuntuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Saat ini
penggunaan media pembelajaran lebih mengarah pada media berbasis e-learning. Salah
satu media berbasis e-learning adalah media Prezi yang memiliki kelebihan dapat
menampung gaya belajar.
Media Prezi diprogram agar dapat menampilkan media visual, audio maupun animasi.
Program aplikasi Prezi juga merupakan media yang unik karena di dalamnya terdapat
bentuk presentasi yang sangat berbeda dengan presentasi pada umumnya. Prezi digunakan
sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk linier maupun non-linier. Presentasi
linier adalah presentasi terstruktur artinya tampilan yang satu dengan yang lainnya saling
berurutan, sedangkan presentasi non-linier adalah presentasi yang berbentuk peta pikiran
(mind-map).
Dalam software Prezi teks, gambar, video, dan media presentasi lainnya ditempatkan
di atas kanvas presentasi, dan dapat dikelompokkan dalam bingkai-bingkai yang telah
disediakan.Pengguna dapat menentukan ukuran relatif dan posisi antara semua obyek
presentasi sesuai keinginan. Media prezi fokus pada satu bidang slide yang disebut dengan
kanvas virtual. Setelah itu pengguna dapat mengeksplorasi bagianbagian kanvas tersebut
hingga bagian terkecil, sehingga konsep utama yang ingin disampaikan jelas.
Penggunaan fasilitas Zooming User Interface (ZUI) membuat presentasi terlihat
dinamis karenakanvas dapat diperkecil, diperbesar bahkan diputar 360 derajat. Selain itu
Prezi merupakan aplikasi yang berbasis adobe air, sehingga video maupun animasi flash
dapat dijalankan lebih ringan daripada saat menggunakan powerpoint, pada awalnya
aplikasi ini hanya dapat digunakan secara online, namun saat ini pengguna sudah bisa
menggunakan aplikasi ini secara offline dengan diluncurkannya Prezi desktop, sehingga
dapat mempermudah penggunaan Prezi tanpa adanya koneksi internet atau saat offline.
SMKN 1 Cipanas Bogor Jawa Barat merupakan salah satu SMK di kota Bogor Jawa
Barat, sebagai sekolah negeri baru di daerah pinggiran dengan masyarakat ekonomi
menengah yang mayoritas berprofesi sebagai petani mengakibatkan proses pembelajaran
yang berlangsung masih sangat kurang, belum lagi kebijakan sekolah yang menggratiskan
biaya sekolah mengharuskan guru-gurunya berjibaku berusaha agar proses belajar
mengajar berlangsung dengan baik. Keterbatasan tersebut mengakibatkan guru-guru lebih
fokus pada pembelajaran apa adanya belum berupaya meningkatkan kompetensi termasuk
dalam pengembangan media pembelajaran yang menarik bagi siswa seperti pembalajaran
berbasis Prezi.
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Permasalahan dan solusi mitra
Sebagai salah satu SMK di Kota Bogor Jawa Barat, SMKN 1 Cipanas membutuhkan
banyak perbaikan dan pengembangan salah satunya dalam hal pengembangan media
pembelajaran, saat ini mayoritas guru mengajarkan dengan media konvensional white
board, adanya projector belum sepenuhnya termanfaatkan mangingat keterbatasan waktu
dan skill guru-guru yang mengajar dalam mengembangakan media pembelajaran yang
lebih menarik. Beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembangan media
pembelajaran Prezi diantaranya: (1) pengetahuan guru-guru SMKN 1 Cipanas Bogor Jawa
Barat tentang media pembelajaran berbasis Prezi setelah pelatihan; (2) tingkat pemahaman
guru-guru SMKN 1 Cipanas Bogor Jawa Barat tentang manfaat media pembelajaran
berbasis Prezi setelah pelatihan; (3) kualitas pembelajaran berbasis Prezi yang dihasilkan
oleh guru-guru SMKN 1 Cipanas Bogor Jawa Barat setelah pelatihan.
2.

METODE
Adapun metode yang dipergunakan dalam pengembangan media pembelajaran
berbasis Prezi bagi guru SMKN 1 Cipanas Bogor Jawa Barat, dipergunakan sebanyak 4
metode, yaitu: metode ceramah, metode demontrasi/ peragaan, metode diskusi/tanya jawab
dan metode ketrampilan praktik/psikomotorik. Keempat metode yang digunakan dalam
pelatihan sebagaimana disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Metode ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta P2M diberi
kajian teori pendukung terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran dan media
pembelajaran yang menarik serta media pembelajaran berbasis Prezi.
Metode demontrasi/peragaan
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi membuat pembelajaran berbasis Prezi.
Metode diskusi/tanya jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi, agar
peserta yang belum dapat memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan
diskusi/tanya jawab.
Metode ketrampilan praktik/Psikomotorik
Metode ini dilakukan pada akhir kegiatan, peserta mencoba membuat langsung media
pembelajaran berbasis Prezi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masingmasing guru agar benar-benar memahami secara teoritis serta praktis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir, dan
dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
manfaat kegiatan pelatihan dalam karir ditunjukkan pada gambar 1.
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Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi
karir saya
22%
78%

1

2

3

4

Gambar 1. Grafik evaluasi manfaat kegiatan pelatihan dalam karir
Berdasarkan grafik pada gambar 1, diperoleh data bahwa 78% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat setuju terhadap manfaat kegiatan bagi karir, dan 22% atau
sebagian peserta merespon dengan baik. Penyajian data hasil evaluasi dampak positif isi
materi bagi pengetahuan dan keahlian ditunjukkan pada gambar 2.
Kegiatan ini berdampak positif bagi
pengetahuan dan keahlian saya
11%

89%

1

2

3

4

Gambar 2. Grafik evaluasi dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan keahlian
Berdasarkan grafik pada gambar 2, diperoleh data bahwa 89% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat setuju terhadap dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan
keahlian, dan 11% atau sebagian peserta merespon dengan baik
Isi materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan kemudahan
pemahaman materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta. Penyajian data
hasil evaluasi pengorganisasian dan kemudahan pemahaman materi ditunjukkan pada
gambar 3.
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Materi terorganisasi dengan
baik dan mudah dimengerti
1

33%

2
3

67%

4

Gambar 3. Grafik pengorganisasian dan kemudahan pemahaman materi
Berdasarkan grafik pada gambar 3, diperoleh data bahwa 67% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat baik terhadap pengorganisasian dan kemudahan pemahaman
materi bagi peserta, dan 33% atau sebagian peserta merespon baik. Penyajian data hasil
evaluasi relevansi dan kesesuaian harapan ditunjukkan pada gambar 4.
Berdasarkan grafik pada gambar 4, diperoleh data bahwa 89% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap relevansi dan kesesuaian harapan isi materi bagi peserta,
dan 11% atau sebagian peserta merespon baik.
MATERI SANGAT RELEVAN DAN
TELAH SESUAI DENGAN YANG
SAYA HARAPKAN
1

2

3

4

11%

89%

Gambar 4. Grafik evaluasi relevansi dan kesesuaian harapan
Pemaparan materi
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan materi
yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta presentasi isi
materi pemateri bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi penguasaan materi yang
disampaikan ditunjukkan pada gambar 5. Berdasarkan grafik pada gambar 5, diperoleh data
bahwa 89% atau hampir seluruh peserta merespon sangat setuju terhadap penguasaan
materi yang disampaikan oleh pemateri, dan 11 persen peserta merespon dengan baik.
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PEMATERI SANGAT MENGUASAI
MATERI YANG DIPRESENTASIKAN
1

2

3

4

11%

89%

Gambar 5. Grafik penguasaan materi yang disampaikan
Alokasi waktu penyampaian materi
mencukupi
11%
33%
56%
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2

3

4

Gambar 6. Grafik evaluasi kecukupan alokasi waktu penyampaian materi
Penyajian data hasil evaluasi kecukupan alokasi waktu penyampaian materi oleh
pemateri ditunjukkan pada gambar 6. Berdasarkan grafik pada gambar 6, diperoleh data
bahwa 33% peserta merespon sangat baik terhadap kecukupan alokasi waktu penyampaian
materi oleh pemateri, 56% hampir seluruh peserta merespon baik, dan 11% peserta
merespon cukup.
Penyajian data hasil evaluasi presentasi isi materi pemateri ditunjukkan pada gambar
7. Berdasarkan grafik pada gambar 7, diperoleh data bahwa 78% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat setuju terhadap presentasi isi materi pemateri, dan 22% peserta
merespon baik.
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Pemateri mempresentasikan isi materi
dengan baik; mudah dimengerti dan
diimplementasikan
22%
78%
1

2

3

4

Gambar 7. Grafik evaluasi presentasi isi Materi pemateri bagi peserta
Diskusi/Tanya Jawab
Pada evaluasi tanya jawab materi mengukur tentang kecukupan waktu diskusi untuk
menambah/ memperkuat pemahaman, jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, hasil
diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta. Penyajian data hasil evaluasi
kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat pemahaman ditunjukkan pada
gambar 8. Berdasarkan grafik pada gambar 8, diperoleh data bahwa 33% atau sebagian
peserta merespon sangat setuju terhadap kecukupan waktu diskusi untuk menambah/
memperkuat pemahaman, sekitar 45% peserta merespon baik, dan 22% merespon cukup.
ALOKASI WAKTU UNTUK DISKUSI
MENCUKUPI UNTUK MENAMBAH /
MEMPERKUAT PEMAHAMAN SAYA
1

33%

2

3

4

22%

45%

Gambar 8. Grafik evaluasi kecukupan alokasi waktu diskusi/ tanya jawab
Penyajian data hasil evaluasi jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta ditunjukkan
pada gambar 9.
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PEMATERI MEMBERIKAN JAWABAN
TERHADAP PERTANYAAN PESERTA
DENGAN BAIK
1

2

3

4

11%
22%
67%

Gambar 9. Grafik evaluasi jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta
Berdasarkan grafik pada gambar 9, diperoleh data bahwa 67% atau sebagian peserta
merespon sangat setuju terhadap jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, 22%
merespon baik, dan 11% merespon cukup. Penyajian data hasil evaluasi Diskusi/ Tanya
Jawab dalam membantu pemahaman peserta dapat dilihat pada gambar 10, yaitu diperoleh
data bahwa 67% atau sebagian peserta merespon sangat setuju terhadap hasil diskusi/ tanya
jawab dalam membantu pemahaman peserta, 22% merespon baik, dan 11% merespon
cukup.
SECARA KESELURUHAN
DISKUSI/TANYA-JAWAB TELAH SANGAT
MEMBANTU MENINGKATKAN
PEMAHAMAN PESERTA
1

2

3

4

11%
22%
67%

Gambar 10. Grafik evaluasi hasil diskusi/tanya jawab dalam membantu pemahaman
peserta
4.

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut: (1) pelatihan pengembangan Prezi
untuk visualisasi pembelajaran bagi guru dilaksanakan secara online dalam skala nasional
di bulan Agustus 2020; (2) pelatihan pengembangan Prezi untuk visualisasi pembelajaran
bagi guru dibagi dalam empat metode, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode
diskusi atau tanya jawab, dan metode psikomotorik; (3) antusias dan motivasi yang tinggi
dari peserta pelatihan pengembangan Prezi untuk visualisasi pembelajaran bagi guru; (4)
menambah pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan pengembangan Prezi untuk
visualisasi pembelajaran bagi guru; (5) salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi adalah
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Pengabdian pada Masyarakat sangatlah positif untuk peningkatan kompetensi guru dalam
pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi.
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ABSTRAK
Keterbatasan sumber energi harus menjadi pertimbangan dalam penghematan penggunaan energi listrik.
Masih banyaknya masyarakat di desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang boros
dalam penggunaan listrik menjadi pentingnya pelatihan penghematan listrik. Pelatihan ini dilaksanakan
secara online via video conferencing dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) yang diberikan
secara berkesinambungan setiap tahunnya pada warga masyarakat di daerah binaan sebagai bagian
pengamplikasian ilmu pengetahuan di masyarakat. Metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini adalah
ceramah, demontrasi, diskusi dan ketrampilan praktik. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan
PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), pelaksanaan pelatihan tatap muka diganti dengan zoom dengaan
tahapan pelatihan meliputi pemetaan awal, pretest, pemberian materi, demontrasi, penugasan, feedback
penilaian tugas, post test dan kuisioner kepuasan pelaksanaan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan
pada bulan Agustus 2020 dengan khalayak sasaran adalah masyarakat.
Kata kunci : pelatihan, penghematan, listrik rumah tangga.
ABSTRACT
Limited energy sources must be considered in conserving electrical energy use. There are still many people
in Cimacan Village, Cipanas District, Cianjur Regency, West Java, who are wasteful in using electricity,
which is the importance of electricity saving training. This training is carried out online via video
conferencing in the field of Community Service (P2M) which is given continuously every year to members
of the community in the target area as part of the application of knowledge in the community. The methods
used in this training are lectures, demonstrations, discussions and practical skills. In line with the
government policy in implementing PSBB (Large-Scale Social Restrictions), the implementation of face-toface training is replaced by a zoom with training stages including initial mapping, pretest, giving material,
demonstrations, assignments, feedback on assignment assessments, post tests and questionnaires on training
implementation satisfaction. Training activities were carried out in August 2020 with the target audience
being the public.
Keywords : repair, training, equipment.

1.

PENDAHULUAN
Desa Cimacan adalah sebuah kecamatan di Cipanas, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
dengan jarak 86 Km dari kampus A Universitas Negeri Jakarta. Desa Cimacan berada di
wilayah Kota Cianjur paling barat dengan ketinggian 70 - 100 meter di atas permukaan
air laut dengan mayoritas penduduknya berporfesi sebagai petani. Kehidupan masyarakat
Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat keseharianya sudah
dilingkupi dengan berbagai teknologi yang memudahkan segala aktifitasnya dangan
peralatan listrik mulai dari strika, pompa air, mesin cuci, kipas angin, blender, mixer,
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vacuum cleaner, hair drayer, rice cooker dan lain-lain. Semua peralatan tersebut
mengakibatkan pertumbuhan inipun meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya 10,1%.
Saat survei ditemukan banyak peralatan rumah tangga listrik tersebut yang boros dalam
penggunaan listrik seperti lampu-lampu di jalanan dan taman-taman di siang hari yang
masih saja menyala, padahal itu tidak dibutuhkan dan seharunya dimatikan. Termasuk
peralatan listrik rumah tangga seperti Air Conditioner (AC) yang tidak bijak dan hemat
dalam penggunaannya.
Dikarenakan perilaku sikap boros dalam penggunaan energy listrik masih sangat
terlihat di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dan belum
menjadikan penghematan listrik sebagai upaya sadar, entah karena ketidaktahuan, maupun
karena belum membudaya, maka perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan keterampilan
dalam penghematan energi listrik.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah:
a. Metode ceramah.
b. Metode Diskusi/tanya jawab
c. Metode simulasi
Metode Ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta P2M diberi kajian
teori pendukung terkait dengan prinsip Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga
selama 8 jam.
Metode Diskusi/tanya jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi
Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga , agar peserta yang belum dapat
memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan diskusi/ tanya jawab selama 1 jam.
Metode Simulasi
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
simulasi Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga, dengan mengkalkulasi
pengaturan pernggunaan peralatan listrik. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penugasan
kepada masyarakat selama 32 Jam.
3.

HASIL
Hasil kegiatan pelatihan ini dipublish melalui media online Klik Anggaran pada link
https://klikanggaran.com/komunitas/melatih-masyarkat-dengan-beragam-skillketerampilan-prodi-pendidikan-teknik-elektro-unj-gunakan-cara-daring.html.
Adapun evaluasi hasil dilakukan melalui kuisiner dengan output sebagai berikut :
Kegiatan
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir, dan
dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
manfaat kegiatan pelatihan dalam karir ditunjukkan pada gambar 1.
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Kegiatan ini sangat bermanfaat
bagi karir saya
100%
50%
0%
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4

Gambar 1. Grafik Evaluasi Manfaat Kegiatan Pelatihan Dalam Karir

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap manfaat kegiatan bagi karir.
Penyajian data hasil evaluasi dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan keahlian
ditunjukkan pada gambar 2.

Kegiatan ini berdampak positif
bagi pengetahuan dan keahlian
saya
100%
50%
0%

1

2

3

4

Gambar 2. Grafik Evaluasi Dampak Positif Isi Materi Bagi Pengetahuan Dan Keahlian

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap dampak positif isi materi bagi pengetahuan dan keahlian.
Materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan kemudahmengertian
materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
pengorganisasian dan kemudahmengertian materi ditunjukkan pada gambar 3.
Materi terorganisasi dengan
baik dan mudah dimengerti

1

2

3

4

Gambar 3. Grafik Pengorganisasian Dan Mudah mengerti materi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 83,3% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap pengorganisasian dan mudah mengerti materi bagi peserta,
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dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik. Penyajian data hasil evaluasi relevansi dan
kesesuaian harapan ditunjukkan pada gambar 4
Materi sangat relevan dan
telah sesuai dengan yang saya
harapkan

1

2

3

4

Gambar 4. Grafik Evaluasi Relevansi Dan Kesesuaian Harapan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 83,3% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap relevansi dan kesesuaian harapan isi materi bagi peserta,
dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik.
Penyampaian Materi
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan materi
yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta presentasi isi
materi pemateri bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi penguasaan materi yang
disampaikan ditunjukkan pada gambar 5.
Pemateri sangat menguasai
materi yang dipresentasikan
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0%

1

2

3

4

Gambar 5. Grafik Penguasaan Materi Yang Disampaikan

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap penguasaan materi yang disampaikan oleh pemateri. Penyajian data
hasil evaluasi kecukupan alokasi waktu penyampaian materi oleh pemateri ditunjukkan
pada gambar 6.
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Alokasi waktu penyampaian
materi mencukupi
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Gambar 6. Grafik Evaluasi Kecukupan Alokasi Waktu Penyampaian Materi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 83,3% atau hampir seluruh peserta
merespon sangat baik terhadap kecukupan alokasi waktu penyampaian materi oleh
pemateri, dan 17,6% atau sebagian peserta merespon baik. Penyajian data hasil evaluasi
presentasi isi materi pemateri ditunjukkan pada gambar 7.
Pemateri mempresentasikan isi
materi dengan baik; mudah
dimengerti dan diimplementasikan
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50%
0%
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Gambar 7. Grafik Evaluasi Presentasi Isi Materi Pemateri Bagi Peserta

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap presentasi isi materi pemateri.
Diskusi/Tanya Jawab
Pada evaluasi tanya jawab materi mengukur tentang kecukupan waktu diskusi untuk
menambah/ memperkuat pemahaman, jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta, hasil
diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta. Penyajian data hasil evaluasi
kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat pemahaman ditunjukkan pada
gambar 8.

Alokasi waktu untuk diskusi
mencukupi untuk menambah /
memperkuat pemahaman saya
100%
50%
0%

1

2

3

4

Gambar 8. Grafik Evaluasi Kecukupan Alokasi Waktu Diskusi/ Tanya Jawab
1145

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap kecukupan waktu diskusi untuk menambah/ memperkuat
pemahaman. Penyajian data hasil evaluasi jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta
ditunjukkan pada gambar 9.
Pemateri memberikan jawaban
terhadap pertanyaan peserta
dengan baik
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50%
0%
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Gambar 9. Grafik Evaluasi Jawaban Pemateri Terhadap Pertanyaan Peserta

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap jawaban pemateri terhadap pertanyaan peserta. Penyajian data hasil
evaluasi tentang hasil diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta.
Secara keseluruhan
diskusi/tanya-jawab telah sangat
membantu meningkatkan
pemahaman peserta
100%
0%

1
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4

Gambar 10. Grafik Evaluasi Hasil Diskusi/ Tanya Jawab Dalam Membantu Pemahaman Peserta

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap hasil diskusi/ tanya jawab dalam membantu pemahaman peserta.
4. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut:
6. Kegiatan Pelatihan Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga, dilaksanakan
secara secara online via video conferencing.
7. Dalam rangka optimalisasi Kegiatan Pelatihan Penghematan Penggunaan Listrik
Rumah Tangga dibagi dalam 3 ( tiga ) metode yaitu Metode Ceramah, Metode
Diskusi/tanya jawab, dan metode Simulasi
8. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa 100% peserta menyatakana
bahwa kegiatan pelatihan sangat bermanfaat bagi karir dan berdampak positif bagi
pengetahuan dan keahlian, penguasaan pemateri dan isi presentasi sangat, dan
alokasi waktu tanya jawab mencukupi serta jawaban nara sumber sangat
memuaskan. Dan hasil evaluasi menujukkan 83,3% peserta merespon sangat baik
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terhadap pengorganisasian dan kemudahmengertian materi, relevansi dan
kesesuaian harapan peserta, serta kecukupan alokasi waktu penyampaian materi.
9. Kegiatan dipublikasikan via media social Instagram dan Youtube serta telah diliput
media online Klikanggaran.com. dan telah menambah pengetahuan dan ketrampilan
peserta Kegiatan Pelatihan Penghematan Penggunaan Listrik Rumah Tangga
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ABSTRAK

Instrumen pengukuran digunakan dalam pengukuran terhadap hasil belajar peserta didik. Semakin kompleks
instrumen pengukuran tersebut, maka penilaian yang diperoleh pendidik akan semakin baik. Namun, belum
semua pendidik memiliki pemahaman terhadap apa dan bagaimana mengembangkan instrumen pengukuran
hasil belajar khususnya guru di SMKN 1 Cipanas. Pelatihan pengembangan instrumen pengukuran dalam
upaya hasil belajar bagi guru SMKN 1 Cipanas diadakan secara online/daring, sehingga pelaksanaan riilnya
dapat dilaksanakan dalam skala nasional tanpa terhambat jarak pada bulan Agustus hingga September 2020.
Kegiatan ini merupakan salah satu program yang diberikan secara berkesinambungan setiap tahunnya pada
guru-guru di daerah binaan sebagai bagian pengamplikasian ilmu pengetahuan di masyarakat. Metode yang
digunakan dalam kegiatan ini antara lain ceramah, demonstrasi/peragaan, diskusi/ tanya-jawab, dan
ketrampilan praktik/ psikomotorik terhadap pengetahuan dan kemampuan peserta dalam membuat dan
mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar.
Kata Kunci: Pelatihan, Pengembangan, Instrumen Pengukuran, Hasil Belajar
ABSTRACT
Measurement instruments are used in measuring the learning outcomes of students. The more complex the
measurement instrument is, the better the educator's assessment will be. However, not all educators have an
understanding of what and how to develop instruments for measuring learning outcomes, especially teachers
at SMKN 1 Cipanas. Training on the development of measurement instruments in an effort to achieve learning
outcomes for teachers of SMKN 1 Cipanas is held online, so that the real implementation can be carried out
on a national scale without being hampered by distance from August to September 2020. This activity is one
of the programs that are given continuously every year on teachers in the target area as part of implementing
knowledge in society. The methods used in this activity include lectures, demonstrations / demonstrations,
discussion / question-and-answer, and practical / psychomotor skills on the knowledge and abilities of
participants in making and developing instruments for measuring learning outcomes.
Keywords : Training, Development, Measurement Instruments, Learning Outcomes

1.

PENDAHULUAN
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan penilaian,
pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang
dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan
peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian,
pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus
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dilakukan selanjutnya. Dan hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta
didik untuk berprestasi lebih baik.
Penilaian yang diberikan oleh pendidik didasarkan kepada hasil pengukuran dengan
menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi/ rendahnya atau baik buruknya hasil
belajar peserta didik. Oleh karena itu, untuk menjamin hasil belajar peserta didik yang
kompeten, pendidik harus membuat dan mempergunakan instrumen pengukuran sebagai
pengukur hasil belajar peserta didik. Semakin kompleks instrumen pengukuran terhadap
hasil belajar peserta didik, maka penilaian yang diperoleh pendidik terhadap peserta didik
akan semakin baik.
Namun sangat disayangkan, belum semua pendidik memahami dengan baik apa dan
bagaimana mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar peserta didik yang akan
digunakan sebagai penilaian, khususnya guru di SMKN 1 Cipanas.
Meninjau dari kondisi di atas maka dirasa perlu untuk melakukan “Pelatihan
Pengembangan Instrumen pengukuran Dalam Upaya hasil belajar untuk guru di SMK N 1
Cipanas“ agar dapat diperoleh hasil penilaian yang baik.
2.

METODE
Adapun metode yang dipergunakan dalam Pelatihan Pengembangan Instrumen
Pengukuran Dalam Upaya Hasil Belajar Bagi Guru SMKN 1 Cipanas, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat, dipergunakan sebanyak 4 metode, yaitu: metode ceramah, metode demontrasi/
peragaan, metode diskusi/tanya jawab dan metode ketrampilan praktik/psikomotorik.
Keempat metode yang digunakan dalam pelatihan sebagaimana disebutkan di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Keempat metode yang digunakan dalam pelatihan sebagaimana disebutkan di atas
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Metode Ceramah
Metode ini digunakan pada awal kegiatan dengan terlebih dahulu peserta P2M diberi
kajian teori pendukung terkait dengan prinsip Pengembangan Instrumen Pengukuran
Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar
2. Metode Demonstrasi/ Peragaan
Metode ini dilakukan setelah peserta diberi kajian teori, kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi Pengembangan Instrumen Pengukuran Dalam Upaya Peningkatan Hasil
Belajar.
3. Metode Diskusi/ Tanya Jawab
Metode ini digunakan setelah peserta diberi penjelasan teori serta mendemonstrasi
Pengembangan Instrumen Pengukuran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar, agar
peserta yang belum dapat memahami dan masih ada keraguan dapat melakukan
diskusi/ tanya jawab.
4. Metode Ketrampilan praktik/ psiko-motorik
Metode ini dilakukan pada akhir kegiatan, peserta mencoba membuat instrumen
pengukuran hasil belajar agar benar – benar memahami secara teoritis serta praktis.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap seluruh responden (peserta pelatihan)
setelah pelatihan selesai, didapatkan data hasil pelatihan yang dapat diuraikan sebagai
berikut yaitu:

1149

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2020
Urgensi Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks
Budaya Indonesia sebagai Wujud Ketangguhan Bangsa
Jakarta, 20 Oktober 2020

1) Kegiatan
Pada evaluasi kegiatan mengukur tentang manfaat kegiatan pelatihan dalam karir, dan
dampak positif bagi pengetahuan dan keahlian bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
kegiatan ditunjukkan pada gambar 1 dan2.
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Gambar 1. Grafik Evaluasi Manfaat Kegiatan
Pelatihan Dalam Karir
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Gambar 2. Grafik Evaluasi Dampak Positif Isi
Materi Bagi Pengetahuan dan Keahlian.

Berdasarkan gambar 1, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
Sangat Setuju (SS) terhadap manfaat kegiatan bagi karir. Dan gambar 2, diperoleh data
bahwa 100% atau seluruh peserta merespon sangat setuju terhadap dampak positif isi
materi bagi pengetahuan dan keahlian.
2) Isi Materi
Pada evaluasi isi materi mengukur tentang pengorganisasian dan kemudahmengertian
materi, serta relevansi dan kesesuaian harapan bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi
isi materi ditunjukkan pada gambar 3 dan 4.
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Gambar 3. Grafik Pengorganisasian dan
Kemudah-mengertian Materi
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Gambar 4. Grafik Evaluasi Relevansi Dan
Kesesuaian Harapan

Berdasarkan gambar 3 diatas, diperoleh data bahwa 83,33% atau hampir seluruh
peserta merespon sangat baik terhadap pengorganisasian dan kemudahmengertian materi
bagi peserta, dan 16,66% atau sebagian peserta merespon baik. Dan gambar 4, diperoleh
data bahwa 83,33% atau hampir seluruh peserta merespon sangat baik terhadap relevansi
dan kesesuaian harapan isi materi bagi peserta, dan 16,66% atau sebagian peserta merespon
baik.
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3) Penyampaian/ Pemaparan Materi
Pada evaluasi penyampaian/ pemaparan materi mengukur tentang penguasaan materi
yang disampaikan, kecukupan alokasi waktu penyampaian materi, serta presentasi isi
materi pemateri bagi peserta. Penyajian data hasil evaluasi pemyampaian/pemaparan
materi yang disampaikan ditunjukkan pada gambar 5.
100,00%

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

STS

TS

S

SS

Gambar 5. Grafik Penguasaan Materi Yang
Disampaikan
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Gambar 6. Grafik Evaluasi Kecukupan
Alokasi Waktu Penyampaian Materi
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Gambar 7. Grafik Evaluasi Presentasi Isi Materi Pemateri Bagi Peserta

Berdasarkan gambar 5 diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap penguasaan materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan
gambar 6, diperoleh data bahwa 83,33% atau hampir seluruh peserta merespon sangat baik
terhadap kecukupan alokasi waktu penyampaian materi oleh pemateri, dan 16,66% atau
sebagian peserta merespon baik. Gambar 7, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh
peserta merespon sangat setuju terhadap presentasi isi materi pemateri.
4) Tanya Jawab
Pada evaluasi tanya jawab diskusi untuk mengukur pemahaman peserta. Penyajian data
hasil evaluasi tanya jawab ditunjukkan pada gambar 8, 9 dan 10.
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Gambar 8. Grafik Evaluasi Alokasi Waktu
Tanya Jawab Diskusi untuk Memperkuat
Pemahaman.
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Gambar 9. Grafik Evaluasi Jawaban Pemateri
Terhadap Pertanyaan Peserta
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Gambar 10. Grafik Evaluasi Diskusi Tanya Jawab Terhadap Peningkatan Pemahaman Peserta

Berdasarkan gambar 8 diatas, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta
merespon sangat setuju terhadap alokasi waktu tanya jawab diskusi untuk memperkuat
pemahaman. Dan gambar 9, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon
sangat setuju terhadap Pemateri dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan peserta.
Selanjutnya gambar 10, diperoleh data bahwa 100% atau seluruh peserta merespon sangat
setuju terhadap tanya jawab diskusi untuk meningkatkan pemahaman
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Gambar 11. Dokumentasi Pelatihan

4.

KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang diperoleh melalui kegiatan Penelitan dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P2M) adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan Pengembangan Instrumen Pengukuran Dalam Upaya Hasil Belajar Bagi Guru
dilaksanakan secara online/daring, sehingga pelaksanaan riilnya dapat dilaksanakan
dalam skala nasional tanpa terhambat jarak pada bulan Agustus hingga September
2020.
2. Dalam rangka optimalisasi Pelatihan Pengembangan Instrumen Pengukuran Dalam
Upaya Hasil Belajar Bagi Guru dilaksanakan di SMKN 1 Cipanas dibagi dalam 2 (dua)
jenis kegiatan, yaitu pelatihan dan melakukan praktik.
3. Antusias dan motivasi yang tinggi dari peserta Pelatihan Pengembangan Instrumen
Pengukuran Dalam Upaya Hasil Belajar Bagi Guru.
4. Menambah pengetahuan dan ketrampilan peserta Pelatihan Pengembangan Instrumen
Pengukuran Dalam Upaya Hasil Belajar Bagi Guru.
5. Salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian pada Masyarakat sangatlah
positif untuk mengaplikasikan pengetahuan praktis kepada masyarakat, khususnya
guru-guru SMKN 1 Cipanas
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ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut setiap lapisan masyarakat
untuk mampu beradaptasi dalam perkembangan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk
mengembangkan teknologi di suatu wilayah adalah dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Mengacu kepada kebutuhan pengembangan teknologi sekaligus mewadahi kreativitas masyarakat, maka
civitas academica Program Studi Teknik Mesin Universitas Tarumanagara melakukan kegiatan pelatihan
teknologi silicone mold berbasis produk budaya bagi masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan Jakarta
Barat sebagai bentuk aplikasi ilmu engineering dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelatihan secara
langsung dengan pendekatan produk budaya masyarakat, maka materi pelatihan dapat dipahami dengan baik
oleh peserta kegiatan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan sebanyak lima tahap pertemuan. Dalam setiap tahap
pelatihan, antusiasme peserta yang tinggi serta produk budaya yang dihasilkan berdasarkan program pelatihan
menunjukkan adanya perkembangan dalam kreativitas dan keterampilan. Selain itu, proses pembelajaran
dengan adanya kesalahan atau kegagalan produk yang dialami peserta dapat membangun pola pikir analitis
secara ilmiah. Di sisi lain, pengenalan metode manufaktur yang baru dalam kelompok masyarakat tersebut
dapat diterima dengan baik dan menghasilkan produk dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Adanya
perkembangan ini dapat menunjukkan keefektifan proses pelatihan dan dapat dikembangkan lebih lanjut
sehingga menghasilkan produk seni maupun produk bernilai ekonomi. Metode pelatihan yang digunakan
dengan peserta sebagai subjek aktif pelatihan dapat dijadikan sebagai referensi untuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat serupa.
Kata Kunci: aplikasi teknologi, silicone mold, produk budaya, output pelatihan
ABSTRACT
The development in knowledge and technology is increasing greatly that makes every level of society to
adaptation with the development. One method that can be applied to develop technology in a region is
community dedication. Based on the needs of technology development and facilitate their creativity,
academicians of Study Program of Mechanical Engineering, Universitas Tarumanagara held a workshop of
silicone mold technology based on culture products to community of RPTRA Menara Meruya Selatan Jakarta
Barat as an engineering applied in daily life. With direct workshop and their culture products, the workshop
materials can be understood well by the whole communities. The workshop is done in five steps. Every step,
their great enthusiasm and products of each session shows that there are developments in creativity and
skilss. Moreover, learning process with a mistake or failure the had can improve their analytical thinking
scientifically. On the other hand, the teaching method of manufacturing is accepted well by communities and
they can produce some products with different level of difficulties. Their skills improvement show the
effectiveness level of the workshop and can be develop to make artistic value product either economical
product. The teaching method used with participants as the main subject can be used as reference for another
community dedication.
Keywords: application of technology, silicone mold, culture product, output of workshop

1.

PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan dengan pesat
sehingga menuntut setiap lapisan masyarakat untuk mampu beradaptasi terhadap
perkembangan tersebut. Tidak jarang teknologi masih belum berkembang pada wilayah
tertentu meskipun teknologi tersebut dapat membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat.
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Salah satu upaya untuk mengembangkan teknologi pada suatu daerah adalah melalui
pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu
kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk sharing ilmu pengetahuan dan teknologi kepada
masyarakat yang melibatkan civitas academica maupun mahasiswa sebagai
instrukturnya. Lebih lanjut, menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Indonesia (2011:4), kegiatan pengabdian kepada masyarakat membawa
sejumlah manfaat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti
keterampilan maupun wawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun, masyarakat awam umumnya memiliki kendala dalam mengikuti
perkembangan teknologi terlebih dalam mengaplikasikannya terhadap kegiatan berbasis
ekonomi. Meskipun berbagai sumber maupun literatur dapat dijadikan sebagai referensi
pembelajaran, tetapi masyarakat awam cenderung mengalami kesulitan terhadap metode
ilmiah yang digunakan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih mudah dipahami sekaligus
diaplikasikan masyarakat adalah melalui pelatihan secara langsung. Hal tersebut sesuai
yang disampaikan oleh Edgar Dale dalam buku karya Arsyad (2013:14) yang mana
semakin konkret penyampaian pesan pembelajaran, maka semakin mudah materi tersebut
dipahami dengan baik.
Mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mampu mengaplikasikan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Program Studi Teknik Mesin Universitas
Tarumagara melakukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen dan
mahasiswa sebagai instrukturnya. Sementara itu, salah satu daerah yang dapat dijadikan
sebagai tujuan kegiatan tersebut adalah RPTRA Menara Meruya Selatan, Jakarta Barat.
Sebagaimana dikutip dari berita Jakarta, RPTRA Menara Meruya Selatan merupakan
wilayah yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar sebagai sarana edukasi dan bermain bagi
anak-anak. Sebagai sarana edukasi masyarakat, lokasi ini menjadi tempat yang tepat untuk
memberikan pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut mengangkat tema “pelatihan teknologi
silicone mold berbasis produk budaya” yang menggunakan hasil budaya masyarakat
sebagai perwujudan kreativitasnya yang dijadikan sebagai inti pelatihan. Melalui teknologi
silicone mold, sebagai salah satu cabang ilmu manufaktur, maka masyarakat dapat
mempelajari, melatih keterampilan dan mengaplikasikannya untuk menghasilkan produk
seni maupun produk yang memiliki potensi ekonomi. Salman (2010) berpendapat bahwa
produk-produk inovatif dapat dihasilkan melalui kreativitas yang tinggi dan menjadi
sumber ekonomi kreatif.
Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat membuka wawasan masyarakat
RPTRA Menara Meruya Selatan mengenai disiplin ilmu manufaktur yaitu teknologi
silicone mold dan sekaligus mewadahi kreativitas melalui pelatihan berpusat pada
masyarakat sebagai subjek. Manfaat yang dapat diperoleh adalah masyarakat mampu
mengaplikasikan dasar pelatihan ini ke dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Adapun tujuan dalam penulisan makalah ini adalah menyajikan nilai dari kegiatan
pelatihan, proses pelaksanaan pelatihan, dan output dari pelatihan teknologi silicone mold.
2.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Teknologi Silicone
Mold Berbasis Produk Budaya Bagi Masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan Jakarta
Barat” memiliki metode pelaksaan sesuai dengan penuturan Moleong (2013:127) dalam
Skripsi Amelia Nur Fauza (2013:39), yang meliputi: tahap survey lapangan, tahap
persiapan kegiatan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan kegiatan.
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Tahap Survey Lapangan
Peninjauan lokasi kegiatan pelatihan yang bertempat di Jalan Menara 8 Kavling DKI
RT 001/RW 005 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat beserta
diskusi dengan pengurus RPTRA Menara berhubungan dengan perizinan penggunaan
lokasi, alokasi dan jenis pelatihan dan calon peserta kegiatan dengan target sebanyak 20
peserta. Pengamatan terhadap calon peserta kegiatan yang mayoritas adalah ibu rumah
tangga juga dilakukan untuk penyusunan materi kegiatan.

Tahap Persiapan Kegiatan
Pada tahap ini, materi kegiatan dan rundown pelatihan ditetapkan berdasarkan alokasi
waktu yang diizinkan oleh RPTRA Menara dan pertimbangan partisipasi aktif peserta
mengingat materi yang akan disampaikan memiliki tingkat kesulitan tertentu sehingga
pelatihan disampaikan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan Langkah pengelolaan
pelatihan menurut Sudjana (1996) dalam Kamil (2012:17), yang mana penentuan tahap
penyelenggaraan disesuikan dengan teknik pelatihan dan media yang digunakan serta
pertimbangan peserta dan waktu yang tersedia. Adapun rundown acara pelatihan dapat
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rundown acara pelatihan
Jadwal

Kegiatan

Pelaksana

Pertemuan ke-1
Tanggal: 16 November 2019
08.30 - 09.00 WIB

Registrasi peserta

Panitia

09.00 - 09.30 WIB

Pengenalan

Sobron Lubis

09.30 - 11.00 WIB

Teori desain

Heru.B.K

Pertemuan ke-2
Tanggal: 20 November 2019
13.30 - 14.00 WIB

Teori pembuatan model

Heru.B.K/ Aghastya.W

14.00 - 16.10 WIB

Praktik pembuatan model tanah liat

Heru.B.K/ Aghastya.W

Pertemuan ke-3
Tanggal: 23 November 2019
09.00 - 09.30 WIB

Teori pembuatan cetakan

Sobron Lubis

09.30 - 11.00 WIB

Praktik pembuatan silicone mold

Sobron Lubis

13.30 - 14.00 WIB

Teori bahan resin dan katalis

Sobron Lubis

14.00 - 16.10 WIB

Praktik pencampurran bahan resin dan
katalis

Sobron Lubis

Pertemuan ke-4
Tanggal: 27 November 2019

Pertemuan ke-5
Tanggal: 30 November 2019
09.00 - 09.30 WIB

Teori finishing produk (mewarnai)

Heru/ Aghastya
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09.30 - 11.00 WIB

Finishing produk (mewarnai)

11.00 - 11.30 WIB

Penutupan

Heru/ Aghastya
Panitia

Tahap Pelaksanaan
Pelatihan teknologi silicone mold kepada masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan
dilaksanakan sebanyak lima pertemuan bertahap mulai dari pengenalan metode desain
produk dan ditutup dengan finishing produk. Pelatihan tersebut diawali dengan pemberian
teori sederhana mengenai proses manufaktur dengan metode silicone mold yang dilakukan
oleh dosen sebagai instruktur. Selanjutnya pelatihan dibagi ke dalam beberapa kelompok
kecil dengan anggota kurang lebih 4 peserta tiap kelompok yang dipandu oleh mahasiswa
sebagai asisten instruktur. Metode group teaching method ini dipilih karena memudahkan
instruktur untuk menyampaikan materi sekaligus melibatkan peserta kegiatan secara aktif
dalam praktik langsung sehingga menumbuhkan ketertarikan peserta serta mudah dalam
pemberian evaluasi di akhir kegiatan sebagaimana disampaikan oleh Kamil (2010:157).
Sementara itu, dalam pelaksaan pelatihan telnologi silicone mold, terdapat beberapa
peralatan dan bahan yang digunakan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Peralatan dan bahan pelatihan yang disediakan
Pertemuan
ke-

I

II

III

IV

Peralatan

Jml.

Bahan

Jml.

-

-

Model pattern berbahan
tanah liat

1 buah

Model silicone mold

3 buah

-

-

Model produk resin

10 buah

-

-

Wadah pencampur

20 buah

Pengaduk

10 buah

Silicone rubber (10 botol)

10 kg

Wadah mold

30 buah

Katalis silicone rubber (10
botol)

500 ml

Lem tembak

2 buah

Resin (10 botol)

Pattern tanah liat karya
peserta

30 buah

Katalis resin (10 botol)

150 ml

Cuter dan gunting

5 buah

Isi lem tembak

5 buah

Kuas cat warna

20 buah

Cat warna Acrylic

liat

Tanah

10 kg

5 kg

5 kg

Tahap Penyampaian Laporan Kegiatan
Tahap ini merupakan pembuatan laporan tertulis secara deskriptif yang
mendeskripsikan seluruh proses kegiatan pelatihan dan hasil pelatihan bagi peserta. Metode
pelaporan deskriptif ini dilakukan dengan mengamati jalannya kegiatan serta partisipasi
dari seluruh peserta. Lebih lanjut, metode penelitian deskriptif menurut Nazir (2003:62)
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adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suato objek, suatu kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang. Melalui
penulisan laporan sebagai tahap akhir kegiatan, maka evaluasi dari pelatihan teknologi
silicone mold dapat dilakukan dan dijadikan referensi untuk pelatihan selanjutnya.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan melalui
pelatihan teknologi silicone mold berbasis produk budaya menghasilkan beberapa objek
analisis yang menggambarkan keberhasilan program pelatihan. Adapun objek analisis
tersebut meliputi: nilai kegiatan pelatihan, proses pelaksanaan pelatihan, dan hasil
pelatihan.
Nilai Kegiatan Pelatihan
Teknologi silicone mold merupakan metode sederhana untuk menghasilkan produk hasil
cetak atau moulding yang berkembang dalam ilmu engineering. Produk dari silicone mold
umumnya memiliki bahan resin yang dapat dicetak berulang kali dengan satu jenis cetakan
atau mold. Pelatihan teknologi moulding sederhana ini mampu mengembangkan kreativitas
peserta dan sekaligus membuka wawasan mereka mengenai salah satu proses manufaktur
yang dapat dikembangkan lebih jauh ke dalam bidang ekonomi mikro kecil dan menengah.
Lebih lanjut, nilai kegiatan ini memberikan peningkatan keterampilan peserta dan softskill
mahasiswa untuk menyalurkan pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan
melalui pelatihan ini.
• Antusias peserta yang tinggi terhadap program pelatihan
Konsistensi peserta dalam pengikuti program pelatihan pada pertemuan pertama
hingga kelima menunjukkan bahwa materi yang diberikan dapat menjangkau peserta
dan peserta memeroleh hal baru yang sesuai dengan minatnya. Pendekatan teknologi
silicone mold dengan produk budaya peserta sebagai basisnya dapat dikatakan cukup
tepat diterapkan pada pelatihan ini. Adanya komunikasi yang baik antara instruktur
dan peserta juga menunjang keberlangsungan kegiatan.
• Peningkatan keterampilan peserta
Peserta mampu membuat pattern berbahan tanah liat sesuai dengan kreativitasnya
masing-masing meskipun belum terbiasa dengan karakteristik tanah liat. Model
pattern yang dibuat menunjukkan perkembangan keterampilan peserta dalam pelatihan
ini. Hasil pattern tersebut dapat dilihat pada Gambar. Semakin detail karya yang dibuat
dapat mengindikasikan progress pelatihan yang baik.

Gambar.1

Pattern karya peserta pelatihan
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Berkembangnya kemampuan mahasiswa sebagai asisten instruktur
Melalui kegiatan pelatihan ini, mahasiswa juga mendapat manfaat berupa keterampilan
untuk berkomunikasi dan memberikan materi ajar dengan membimbing peserta
berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dengan mahasiswa sebagai instruktur juga membantu
mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep serta fungsi dari materi perkuliahan ke
dalam praktik langsung.

Proses Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan teknologi silicone mold diawali pada 16 November 2019 dengan
memberikan materi mengenai pengenalan dan teori mengenai desain produk. Pengenalan
rangkaian program pelatihan diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai
keterkaitan antara satu proses dengan proses lainnya dan relevansi pelatihan terhadap
produk budaya yang akan dimanufaktur oleh peserta sebagaimana prinsip pelatihan yang
disampaikan oleh William B. Werther (1996).
Pelatihan pertemuan kedua dilakukan pada 20 November 2019 dengan pengenalan
mengenai teori modelling dan diikuti dengan pembuatan pattern berbahan tanah liat oleh
peserta kegiatan. Pattern yang telah dibuat oleh peserta, akan dijadikan sebagai dasar atau
model dari silicone mold. Setiap peserta dibebaskan untuk membuat pattern sesuai dengan
kreativitasnya masing-masing sehingga menghasilkan produk budaya yang menjadi
indikator keberhasilan pelatihan. Hasil dari pembuatan pattern yang dilakukan peserta
dapat disajikan pada Gambar.1.

Gambar.1 Pattern yang dibuat peserta
Selanjutnya, pelatihan pertemuan ketiga dilaksanakan pada 23 November 2019 yang
diawali dengan pemberian materi atau teori singkat mengenai silicone mold, alat dan bahan
yang dibutuhkan, dan garis besar prosedur kerja yang dilakukan oleh instruktur kegiatan.
Pembuatan silicone mold yang dilakukan secara berkelompok dengan 4 peserta per
kelompok yang dibimbing oleh satu mahasiswa sebagai asisten instruktur. Pelaksanaan
pelatihan pada pertemuan ketiga dapat disajikan pada Gambar. 2.
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Gambar. 2 Pemberian teori silicone mold oleh instruktur

Dalam kelompok kecil yang dibentuk, dijelaskan lebih lanjut dengan memberikan
contoh kepada peserta mengenai prosedur pembuatan silicone mold serta diikuti praktik
langsung oleh peserta kegiatan. Adapun prosedur kegiatan pembuatan silicone mold adalah
sebagai berikut:
• Menyiapkan pattern berbahan tanah liat yang telah dibuat oleh peserta pelatihan yang
akan dijadikan sebagai dasar model untuk silicone mold.
• Membuat wadah untuk silicone mold dengan memanfaatkan wadah terbuat dari plastik
ataupun kardus bekas yang memiliki ukuran proporsional terhadap pattern.
• Melatakkan pattern ke dalam wadah yang dibuat dan mahasiswa memastikan bahwa
posisi pattern sudah tepat.
• Memberikan contoh komposisi yang tepat tantara silicone rubber dengan katalisnya.
Adapun komposisi katalis terhadap silicone rubber adalah 50 gram katalis untuk 1 kg
silicone rubber atau perbandingan komposisi katalis dengan silicone rubber sebesar
1:20.
• Mencampur silicone rubber dan katalisnya pada wadah lain dan mengaduk secara
merata dengan dibimbing oleh mahasiswa.
• Peserta dibantu menuangkan campuran tersebut ke wadah yang berisi pattern untuk
membuat silicone mold. Proses tersebut dapat dilihat pada Gambar.4.

Gambar.4 Penuangan campuran silicone rubber dan katalis pada wadah yang berisi pattern
•

Menunggu dan menyimpan wadah yang telah berisi silicone mold selama beberapa
waktu hingga campuran tersebut kering. Hasil silicone mold dapat dilihat pada
Gambar. 3.
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Gambar. 3 Silicone mold karya peserta pelatihan

Gambar.6 Penutupan kegiatan pertemuan ketiga

Kemudian, pelatihan pertemuan keempat dilaksanakan pada 27 November 2020
dengan program kegiatan pemberian materi atau teori singkat oleh instruktur dan
melakukan pencetakan menghasilkan produk budaya berbahan resin. Kegiatan dilakukan
secara berkelompok seperti pertemuan ketiga dengan prosedur kegiatan seperti berikut:
• Mengeluarkan pattern dari silicone mold yang telah mengering untuk memastikan
mold tidak rusak. Selanjutnya, mold direkatkan kembali.
• Mencampurkan resin dengan katalisnya sehingga menghasilkan komposisi yeng tepat.
Perbandingan komposisi resin dengan katalisnya yang tepat sebesar 100:3, sehingga
resin tidak membeku terlalu cepat maupun terlalu lama.
• Melakukan pengadukan campuran tersebut dan setelah merata, campuran dituangkan
ke dalam silicone mold dan menunggu hingga produk mengering.
• Setelah mengering, produk resin dikeluarkan dari silicone mold dengan hati-hati
supaya tidak merusak mold. Hasil produk budaya berbahan resin dapat dilihat pada
Gambar. 4.
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Gambar. 4 Produk souvenir budaya berbahan resin

Pertemuan kelima adalah hari terakhir program pelatihan yang dilaksanakan pada
tanggal 30 November 2019. Agenda kegiatan ini adalah pemberian teori finishing produk
budaya berbahan resin yang telah dibuat dan pewarnaan produk tersebut. Hasil finishing
produk budaya dapat dilihat pada Gambar. 5.

Gambar. 5 Finishing produk souvenir budaya berbahan resin

Hasil Pelatihan
Pelatihan teknologi silicone mold menghasilkan hasil yang baik ditandai dengan
partisipasi aktif peserta selama lima hari kegiatan pelatihan. Peningkatan keterampilan dan
pola pikir kreatif menjadi salah satu indikator yang muncul dari kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan. Sebagaimana disampaikan oleh Widodo (2015:84), pelatihan memiliki
tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemberdayaan sumber daya
manusia. Peran aktif peserta kegiatan ditunjukkan dari hasil karya berupa produk budaya
yang mencerminkan pola pikir dan kreatifitas setiap peserta.
Produk budaya tersebut memiliki model yang beragam dengan tingkat kesulitan
tertentu sehingga pada beberapa model terjadi kegagalan. Peserta cukup antusias mengikuti
kegiatan ini dengan timbulnya beberapa pertanyaan mengenai penyebab kegagalan dan
melakukan analisis dalam ketidaklancaran tersebut. Hal ini tentunya melahirkan pola pikir
analitis yang menghasilkan konsep ilmiah untuk memperbaiki produk dengan performance
yang belum optimal.
Sementara itu, antusiasme dan motivasi yang diperoleh peserta pelatihan dapat menjadi
langkah awal dalam mengembangkan dasar pelatihan ini sehingga mampu menghasilkan
produk seni maupun produk yang bernilai ekonomi melalui penerapan teknologi silicone
mold. Hasil pelatihan teknologi silicone mold ini cukup memuaskan dan dapat dijadikan
referensi serta dikembangkan lebih lanjut untuk kegiatan pelatihan selanjutnya.
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4.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan teknologi silicone mold
sebagai sharing ilmu pengetahuan bidang engineering khususnya moulding ini dapat
memperluas wawasan masyarakat RPTRA Menara Meruya Selatan dan mewadahi
kreativitasnya. Antusiasme peserta yang tinggi dengan timbulkan beberapa pertanyaan
terkait materi aplikasi yang disampaikan menunjukkan transfer knowledge berjalan dengan
baik. Setiap peserta kegiatan pelatihan bertumbuh dalam perkembangan ilmu pengetahuan
sehingga mampu menerapkan teknologi silicone mold untuk menghasilkan produk budaya
yang beragam. Adanya penerimaan terhadap materi ini memungkinkan setiap peserta
mampu mengaplikasikan dan meneksplorasi lebih jauh manfaat dalam pembelajaran
tersebut. Dengan demikian, pelatihan teknologi silicone mold telah mampu memberikan
sebuah fasilitas dalam pengembangan motivasi dan keterampilan peserta kegiatan
pelatihan.
Kegiatan pelatihan teknologi silicone mold dengan pendekatan produk budaya
masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk kegiatan pelatihan bidang
engineering lainnya. Lebih lanjut, saran yang dapat diberikan untuk kegiatan sejenis adalah
menggunakan penyampaian materi dengan bahasa yang lebih awam terhadap masyarakat
dibandingkan dengan bahasa ilmiah, sehingga akan lebih mudah diterima dan dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Aplikasi produk budaya dengan masyarakat sebagai subjek aktif
kegiatan dapat terus dikembangkan sehingga masyarakat mampu mengeksplor diri lebih
jauh.
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P enulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdikan
Masyarakat Universitas Tarumanagara, Program Studi Teknik Mesin Universitas
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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diaplikasikan sebagai pelatihan ke sekolah-sekolah SMA. Pelatihan
yang diberikan adalah membuat sebuah sistem “Smart Home Security” sederhana. Pelatihan yang
dilaksanakan pada setiap sekolah yaitu dengan diberikan video toturial untuk pembuatan sistem ini
dikarenakan kondisi pandemik Covid-19 yang mengharuskan siswa belajar dari rumah. Sistem yang dibuat
adalah sebuah sistem smart home security sederhana atau sebuah sistem keamanan rumah anti maling. Sistem
ini mempunyai sensor untuk mendeteksi manusia (modul PIR), modul pemroses (arduino uno) dan modul
relay dengan lampu sorot. Sistem ini diaplikasikan atau dipasang di teras rumah dan diaktifkan pada malam
hari, sehingga bila ada maling yang masuk ke dalam teras rumah maka akan terdeteksi lalu akan menyalakan
lampu sorot untuk menghasilkan efek kejut pada maling tersebut. Pelatihan dengan cara menonton video
tutorial, jika tertarik membuat maka siswa diharapkan membeli modul – modul yang dbutuhkan serta
mengikuti cara pembuatan pada video tutorial tersebut. Video tutorial dibagi menjadi penjelasan setiap
modul, pembuatan program, penjelasan program, cara koneksi setiap modul, dan pengujian sistem. Video
tutorial ada pada Youtube channel. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menyebarkan link video tutorial oleh
pihak sekolah kepada para siswanya, serta hasil dapat dilihat dari jumlah “view” pada setiap video. Jumlah
“view” pada video tutorial cukup banyak dan ada pula beberapa siswa yang menghubungi via WA untuk
menanyakan lebih detail perihal pelatihan ini, berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa pelatihan
ini berhasil.
Kata Kunci: smart home security, sensor, anti maling, video tutorial
ABSTRACT
Community service activities are applied as training for high school schools. The training provided was to
create a simple "Smart Home Security" system. The training carried out at each school is by being given a
totural video for making this system due to the Covid-19 pandemic conditions which require students to learn
from home. The system created is a simple smart home security system or an anti- theft home security system.
This system has sensors to detect humans (PIR module), a processing module (Arduino Uno) and a relay
module with spotlights. This system is applied or installed on the terrace of the house and activated at night,
so that if a thief enters the terrace of the house, it will be detected and then turn on the spotlight to produce
a shock effect on the thief. Training by watching video tutorials, if you are interested in making it, students
are expected to buy the modules needed and follow how to make the video tutorial. Video tutorials are divided
into explanations for each module, program creation, program explanations, how to connect each module,
and system testing. Video tutorials are on the Youtube channel. This training is carried out by distributing
video tutorial links by the school to students, and the results can be seen from the number of "views" on each
video. The number of "views" on the video tutorial is quite a lot and there are also some students who contact
via WA to ask more details about this training, based on this it can be said that this training was successful.
Keywords: smart home security, censor,anti thief, video tutorial

1.

PENDAHULUAN
Banyak sekolah swasta dan negeri di Jakarta memiliki minim guru pengajar untuk
mengajarkan bidang pengetahuan sekunder, misalnya bidang keterampilan untuk praktek
membuat sesuatu projek. Bidang keterampilan ini biasanya dikumpulkan menjadi bidang
ekstrakurikuler di sekolah. Masalah kekurangan SDM ini sudah menjadi umum disetiap
sekolah tingkat SMP atau SMA. Bersamaan dengan itu program studi teknik elektro
Universitas Tarumanagara mempunyai program pengabdian kepada masyarakat, yang
salah satunya mengadakan pelatihan. ke sekolah-sekolah secara terus menerus.
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Pelaksanaan program PKM ini dilakukan untuk daerah sekitar kampus, dari beberapa
sekolah yang ada disekitar kampus, maka dipilihlah dua sekolah SMA, yaitu SMA Damai
dan SMA Tarsisius II. Sekolah SMA Damai dan SMA Tarsisius II mempunyai masalah
SDM untuk mengajarkan bidang elektronika. Berdasarkan hal permasalahan tersebut maka
program studi Teknik Elektro Universitas Tarumanagara membantu untuk mengatasi
kekurangan SDM tersebut.
Solusi yang ditawarkan bisa berupa pengajaran ektrakurikuler dan pelatihan sekali
kunjungan. Solusi yang dipilih adalah pelatihan dengan sekali kunjungan ke sekolah.
Dikarenakan kondisi Covid-19 sekarang ini, yang mengakibatkan siswa belajar di rumah,
maka pelatihan dengan cara menonton video tutorial. Link video tutorial akan dibagikan
oleh pihak sekolah kepada siswa-siswanya.
2.

METODE PELAKSANAAN
Sistem smart home security sederhana yang merupakan materi dari pelatihan ini,
merupakan hasil dari penelitian. sistem ini terdapat beberapa modul, yaitu modul sensor
menggunakan sensor PIR (passive infra red), modul arduino sebagai pemroses, modul relay
dan lampu LED sorot sebagai beban, serta program arduino IDE. Pelaksanaan pelatihan
seharusnya dilakukan secara langsung ke sekolah, dibuat 5 kelompok, dengan masingmasing kelompok membuat sebuah sistem ini, tetapi dikarenakan kondisi pendemi Covid19, dimana siswa belajar dari rumah, maka dibuatlah video tutorial pelatihan pembuatan
sistem ini. video tutorial yang dibuat ada 6 buah, yaitu video tentang cara kerja sistem,
keterangan modul PIR, pengujian modul PIR, pengujian modul relay, fungsi dari NO
(normally open) dan NC (normally close) dari relay, dan tahapan pembuatan sistem. Semua
itu diharapkan ditonton secara berurutan, agar semua sistem beserta karakteristik setiap
modul yang digunakan dapat dimengerti. Untuk mempermudah penyebaran video ini, maka
di upload ke Youtube Channel, dan disebarkan berupa link video nya. Berikut adalah link
yang dibagikan untuk para siswa:
• https://youtu.be/JEjqpH4sXxM  cara kerja sistem arduino+PIR+relay+lampu
sorot video ini menerangkan seperti apa sistem yang dimaksudkan atau sistem yang
akan dirangkaian menjadi satu serta sistem seperti ini lah yang nanti akan dibuat.
• https://youtu.be/RLWdUbLBuTQ  keterangan modul PIR
video ini menerangkan hanya modul PIR, keterangan pin kaki, fungsi dari potensio,
dan fungsi dari jumper yang ada dimodul tersebut.
• https://youtu.be/_6RiAbJJX8g cara menguji modul PIR
video ini menerangkan karakteristik atau sifat modul PIR ini dan juga mengetahui
bagaimana sifat data yang dihasilkan dari modul ini.
 cara nguji relayvideo ini menerangkan
• https://youtu.be/r4WJLj_0Yl8
karakteristik modul relay dan jenis data yang digunakan untuk mengaktifkan relay
tersebut.
• https://youtu.be/mvg8CX1azCY  NO dan NC pada relay
video ini menerangkan pin mana yang harus digunakan pada relay tersebut.
• https://youtu.be/mLu51z5xz4g  tahapan pembuatan sistem

Video ini menerangkan tahapan pembuatan sistem ini, dari modul dan perlengkapan
lain yang digunakan pada sistem ini, serta penjelasan program dibuat.
Pelaksanaan pelatihan elektronika yang diikuti oleh para siswa, akan diberikan sebuah
file word, dimana berisikan penjelasan dari sistem “Smart Home Security” sederhana yang
dimaksud, seperti apa sistem yang akan dibuat, dan aplikasi sistem tersebut dimana, link
video tutorial yang sudah di upload di Youtube, daftar modul dan komponen yang
digunakan dan kisaran harganya, serta google form berisikan quizioner untuk feedback.
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Link video tutorial disusun sesuai urutan nya, sehingga diharapkan siswa setelah
menonton video tersebut dapat mengerti cara membuatnya. Siswa dapat membeli modul
yang dibutuhkan di online shop dan dapat membuat sendiri sistem tersebut berdasarkan
arahan dari video tutorial yang diberikan. Penyebaran diserahkan kepada pihak sekolah
masing-masing untuk membagikan ke para siswa nya.
Berikut merupakan list modul dan komponen yang dibutuhkan pada pelatihan ini.
Tabel 1. Daftar Modul dan Harga Barang yang dibutuhkan
No
Modul / Komponen
Harga Kisaran (Rp)

1

Arduino Uno + kabel data

50.000,-

2

PIR tipe HC-SR501

13.000,-

3

Relay 1 channel

12.000,-

4

Lampu sorot LED 20 watt

40.000,-

5

Kabel male to female

10.000,-

6

Adaptor 12 volt

18.000,-

Gambar

Adapun tahapan yang dilakukan oleh siswa, yaitu menerima file word dari sekolah,
setelah dibaca lalu menonton video tutorial melalui channel youtube, bila berminat maka
siswa dapat membeli modul-modul yang dibutuhkan, serta membuat sistem tersebut
berdasarkan arahan dari video tutorial yang sudah ditonton. Jika belum cukup jelas maka
dapat menghubungi ketua pelatihan untuk menanyakan segala sesuatunya perihal pelatihan
ini.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar berikut berupa screenshot youtube channel yang memperlihatkan jumlah view
pada setiap video tutorial yang ada.
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Gambar 1. Video Tutorial pada Youtube Channel
Sumber : Penulis (Youtube channel penulis)
Terdapat jumlah view sebanyak 80 pada video tahapan pembuatan sistem (sistem smart
home security) sederhana, sebanyak 39 view pada video cara kerja sistem, sebanyak 36
view pada video cara kerja NO dan NC pada relay, sebanyak 39 view pada video cara
menguji relay, sebanyak 39 view pada video cara menguji PIR, dan sebanyak 37 view pada
video keterangan modul PIR. Selain jumlah view pada video ada pula pengisian quizioner
dilakukan oleh 4 orang siswa dan ada 2 orang siswa yang menghubungi secara langsung
untuk meminta petunjuk tambahan mengenai pelatihan ini via WA.
Berikut hasil dari pengisian quizioner yang diperoleh:
Jawaban Anda
No
Pertanyaan
Tidak
Cukup
Sangat
mengerti mengerti Mengerti mengerti
1 Apakah kamu mengerti sistem yang
√
√
√√
akan dibuat seperti apa?
2 Apakah kamu mengerti tentang modul
√√
√
√
PIR, tentang fungsi pin, potensio,
jumper?
3 Apakah kamu mengerti tentang
√√
√√
karakteristik/sifat dari modul PIR?
4 Apakah kamu mengerti tentang
√√
√√
karakteristik / sifat dari modul relay?
5 Apakah kamu mengerti perbedaan NO
√√
√√
dan NC pada modul relay?
6 Apakah kamu mengerti tahapan cara
√√
√√
pembuatannya?
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7. Apakah ada saran untuk kami ? , Lebih di perbanyak Untuk Praktek ,
8. Pelatihan apa yang menarik buat kamu? Dan mungkin bila diadakan untuk pelatihan
selanjutnya? Pelatihan untuk tetap berjalan dengan banyak orang tetapi tetap terjaga
agar tidak kena corona, Perbanyak Untuk Latihan Tentang Praktek Daripada sekedar
teori,
Hasil pengisian quizioner kurang memuaskan, karena tidak semua yang menonton
video tutorial mau mengisi form quizioner ini, serta dari jumlah view dapat ditarik
kesimpulan bahwa hanya sedikit siswa yang menonton video tutorial secara berurutan.
Sedangkan dibutuhkan menonton secara berurutan agar dapat mengerti sistem ini.
Ada dua orang siswa sma Tarsisius II yang menanyakan perihal pelatihan melalui wa.

Kondisi saat ini yang mengalami pandemi Covid-19, pelatihan tidak sesuai dengan
harapan karena pelatihan tidak dilaksanakan secara tatap muka, serta siswa tidak menonton
keseluruhan video. Tetapi secara keseluruhan pelatihan ini bisa dikatakan cukup berhasil,
dengan bukti jumlah view terbanyak 80 view.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pelatihan ini adalah:
• Pelatihan berhasil dengan jumlah view terbanyak 80.
• Pelatihan tidak maksimal hasilnya diakibatkan siswa tidak menonton video secara
keseluruhan dan berurutan.
• Ada 2 orang siswa yang berkenan membuat sistem smart home security ini secara
mandiri. Sedangkan saran yang dapat diberikan berdasarkan pelatihan ini:
• Masih kurangnya fasilitas pendukung untuk pelaksanaan pelatihan ini, dikarena masa
pandemic
• Ditambahkan lagi ke sekolah SMA yang lain, agar setiap tahun kerjasama dengan
pihak sekolah SMA semakin luas
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ABSTRACT
Community service is very helpful for people's lives, one of which is to improve the standard of economic life
so that they can be prosperous. One of the villages in Pulo Ampel District, Serang Regency, namely Pulo
Ampel Village, there is a fishing village. The fishing operation of the fishermen is off the coast of the Pulo
Kali Fishery Port. The total population of Pulo Ampel Village is 11,756, consisting of 5,942 men and 5,814
women. Most of the population in Pulo Ampel Village are farmers, traders and fishermen with ownership of
fishing boats that are not too large. The population as fishermen is 124 people and operates 31 fishing vessels.
Operation of fishing vessels by fishermen is usually carried out at night until morning ± 8 hours. Electricity
needs for lighting and communication devices usually come from batteries (batteries) with chargers. The
disadvantage of charging a charger is that the battery gets damaged quickly. The solution for energy saving
is possible by solar power plants. Therefore, the community service team will provide training on the
installation of solar power plants (solar panels) to fishermen who own fishing vessels. Partner's problem is
that the technical life of the battery for electricity is not long (it breaks quickly) due to the frequent lifting of
the battery to be charged with electricity, thus hampering the improvement of the welfare of fishermen's
families due to additional operational costs. The purpose of this service is besides adding to the applied
knowledge of fishing boat electricity, by using the solar panel power generator installed on the ship, it will
save on battery purchases. Annual cost savings are IDR 7,770,000.
Keywords: fishing vessels, solar energy, training, fisherman welfare
ABSTRAK
Pengabdian kepada masyarakat sangat membantu bagi kehidupan masyarakat, salah satu di
antaranya adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan perekonomian agar bisa menjadi sejahtera. Salah satu
desa di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang yaitu Desa Pulo Ampel terdapat perkampungan nelayan.
Operasional penangkapan ikan para nelayan tersebut di lepas pantai Pelabuhan Perikanan (PP) Pulo Kali.
Jumlah penduduk Desa Pulo Ampel sebanyak 11.756 jiwa terdiri dari 5.942 pria dan 5.814 wanita. Sebagian
besar penduduk di Desa Pulo Ampel adalah petani, pedagang dan nelayan dengan kepemilikan kapal
penangkap ikan dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Penduduk sebagai nelayan sebanyak 124 jiwa dan
mengoperasikan kapal penangkap ikan sebanyak 31 unit kapal. Pengoperasian kapal penangkap ikan oleh
para nelayan biasanya dilakukan pada waktu malam sampai pagi hari ± 8 jam. Kebutuhan listrik untuk
penerangan dan alat komunikasi biasanya bersumber dari baterai (accu) dengan pengisian darat (charger).
Kelemahan pengisian charger adalah baterai cepat rusak. Solusi untuk penghematan energi tersebut
dimungkinkan pembangkit listrik tenaga surya. Oleh sebab itu maka tim pengabdian akan memberikan
pelatihan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (panel surya) kepada para nelayan pemilik kapal
penangkap ikan. Permasalahan Mitra yang selama ini terjadi umur teknis baterai untuk perlistrikan tidak
lama (cepat rusak) diakibatkan sering baterai diangkat untuk diisi strum, sehingga menghambat peningkatan
kesejahteraan keluarga nelayan karena terjadi penambahan biaya operasional. Tujuan dari pengabdian ini
adalah selain menambah ilmu pengetahuan terapan dari listrik kapal perikanan, maka dengan penggunaan
pembangkit listrik panel surya yang dipasang pada kapal tersebut akan menghemat pembelian baterai.
Dengan usia baterai lebih awet maka terjadi penghematan biaya operasional kapal. Penghematan biaya per
tahun adalah Rp 7.770.000,Kata kunci: kapal penangkap ikan, energi surya, pelatihan, kesejahteraan nelayan
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PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi
yang menjadi kewajiban bagi para dosen untuk melaksanakannya dengan melibatkan
mahasiswa, hal ini di samping untuk memenuhi beban kredit dosen dalam tiap semester
juga untuk peningkatan status jabatan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
Pengabdian kepada masyarakat sangat membantu bagi kehidupan masyarakat, salah satu di
antaranya adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan perekonomian agar bisa menjadi
sejahtera (Maradong, 2016). Salah satu desa di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang
yaitu Desa Pulo Ampel terdapat perkampungan nelayan. Operasional penangkapan ikan
para nelayan tersebut di lepas pantai Pelabuhan Perikanan (PP) Pulo Kali tepatnya di
Pelabuhan Nelayan Pulo Ampel.
Desa Pulo Ampel terletak di pesisir utara Pulau Jawa tepatnya di Kecamatan Pulo
Ampel, Kabupaten Serang. Secara geografis Kecamatan Pulo Ampel terletak pada posisi
sebelah timur yang membentang dari utara selatan sepanjang ± 3 km. Pulo Ampel termasuk
kewilayah administrasi Kabupaten Serang.
Jumlah penduduk Desa Pulo Ampel sebanyak 12.867 jiwa terdiri dari 6.042 pria dan
5.815 wanita. Sebagian besar penduduk di Desa Pulo Ampel adalah petani, pedagang dan
nelayan dengan kepemilikan kapal penangkap ikan dengan ukuran yang tidak terlalu besar.
Penduduk sebagai nelayan sebanyak 224 jiwa dan mengoperasikan kapal penangkap ikan
sebanyak 34 unit kapal. Desa Pulo Ampel memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi
karena daerahnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sarana dan prasarana yang
terdapat di Desa Pulo Ampel sudah cukup memadai dengan adanya Pelabuhan Perikanan
(PP) Pulo Kali sebagai pelabuhan para nelayan Pulau Ampel, Koperasi Unit Desa (KUD)
Mina Samudera, tempat pengisian bahan bakar, dan dermaga. Desa Surya Pulo
Ampel tersebut berjarak ± 21 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Desa Pulo
Ampel termasuk ke dalam pusat pertumbuhan Bojonegara yang akan dikembangkan
menjadi daerah pariwisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan
serta pertambakan. Mata pencarian warga sekitar desa ini adalah nelayan, petani, dan buruh.
Akan tetapi sebagian besar warga menjadi nelayan karena Desa Pulo Ampel terletak di
pesisir.

Gambar 1. Peta Lokasi Desa Pulo Ampel Kabupaten Serang
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Pengoperasian kapal penangkap ikan oleh para nelayan biasanya dilakukan pada waktu
tengah hari sampai pagi hari ± 16 jam. Kebutuhan listrik untuk penerangan dan alat
komunikasi biasanya bersumber dari batera (accu) dengan pengisian darat (charger) atau
dengan pembangkit diesel. Kelemahan pengisian charger adalah baterai cepat rusak dan
penggunaan diesel membutuhkan tambahan bahan bakar minyak (Dewantara, 2019). Solusi
untuk penghematan energi tersebut dimungkinkan pembangkit listrik tenaga surya. Oleh
sebab itu maka tim pengabdian akan memberikan pelatihan pemasangan pembangkit listrik
tenaga surya (panel surya) kepada para nelayan pemilik kapal penangkap ikan.
Permasalahan Mitra
Permasalahan Mitra (masyarakat nelayan) yang selama ini dialami dan terjadi adalah
umur teknis baterai untuk perlistrikan tidak lama (cepat rusak). Hal ini karena diakibatkan
sering baterai diangkat untuk diisi strum. Penggunaan diesel akan menambah biaya
pembelian BBM, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan
karena terjadi penambahan biaya ekonomi. Pemberdayaan kebutuhan listrik menggunakan
panel surya pada kapal penangkap ikan bagi masyarakat nelayan di Desa Pulo Ampel
Kabupaten Serang diyakini akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Rencana
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan skema Program Kemitraan
Masyarakat (PKM) ini kepada para nelayan akan diberikan penyuluhan dan pelatihan
pemasangan sistem panel surya dan kelengkapannya sekaligus perawatannya. Pemasangan
panel surya dan kelengkapannya tersebut akan disesuaikan kebutuhan listrik pada kapal
penangkap ikan yang dimiliki oleh nelayan. Dengan penggunaan panel surya tersebut akan
dapat menghemat baterai sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan
nelayan.
Solusi dan Target Luaran
Pembelian baterai Rp 650.000,- rata-rata per 3 bulan, per tahun 4 baterai Rp
2.600.000,-. Pengisian strum Rp 35.000,- per 2 hari, per tahun 183 strum Rp 6.370.000,-.
Jadi biaya perlistrikan pertahun Rp 8.970.000,Karena nelayan harus sering mengeluarkan biaya pembelian baterai dan biaya pengisian
strum baterai, sehingga solusi yang ditawarkan untuk menghemat biaya adalah dengan
memasang panel surya di kapal. Dengan dipasangnya panel surya sehingga tidak lagi sering
membeli baterai dan tidak ada lagi biaya strum baterai. Pembelian baterai Rp 650.000,-.
Pemasangan panel surya Rp 550.000,-. Jadi biaya dengan panel surya Rp 1.200.000,-.
Sehingga per tahun dapat di hemat + Rp 7.770.000,Tujuan Skema PKM
Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat dengan skema Program Kemitraan
Masyarakat (PKM) ini adalah dengan penggunaan pembangkit listrik panel surya yang
dipasang pada kapal tersebut akan menghemat pembelian baterai. Apabila penggunaan
panel surya dengan sebaik-baiknya maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga
nelayan melalui peningkatan ekonomi.
Skema yang dipilih adalah program PKM yang mana khalayak sasaran (mitra) adalah
masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang produktif secara ekonomi. Dua bidang
yang membutuhkan kepakaran dalam program PKM di sini adalah pakar bidang perkapalan
dan bidang sistem energi panel surya.
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2. METODE PELAKSANAAN PKM
Tahapan Kegiatan
1. Tahap Awal
a. Tahap awal melakukan perijinan dan konsultasi dengan Kepala Desa Pulo Ampel,
Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat.
b. Melakukan studi lapangan untuk mempelajari masalah prioritas yang berkaitan
dengan pembuatan penyuluhan dan pelatihan pemasangan panel surya pada kapal
penangkap ikan.
c. Melakukan pendekatan dengan kepada kelompok masyarakat nelayan untuk
menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan melakukan aplikasi langkah-langkah operasional yang
diperlukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:
a. Pemberian Buku Saku tentang tata cara pemasangan dan perawatan panel surya.
b. Melakukan penyuluhan dan pelatihan penggantian sistem baterai strum dengan
sistem panel surya pada kapal perikanan.
c. Memantau keberlanjutan pelaksanaan program tersebut penggunaan panel surya
untuk sistem perlistrikan pada kapal penangkap ikan yang sudah terpasang sehingga
berfungsi maksimal.
d. Tahap akhir membuat laporan hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat
Pemberdayaan kebutuhan listrik menggunakan panel surya pada kapal penangkap
ikan bagi masyarakat nelayan di Desa Pulo Ampel Kabupaten Serang, Provinsi
Banten.
3. Materi Pelatihan
1) Persiapan kapal yang akan di pasang panel surya:
a. Penarikan kapal ke daratan agar waktu pemasangan panel surya lebih maksimal.
b. Pemeriksaan dan pemilihan tempat pada kapal untuk pemasangan sistem panel
surya dan baterai.
2) Komponen sistem panel surya (Endro, 2014):
a. Panel surya;
b.
Baterai (accu);
c.
Controller;
d. Kabel;
e.
Kepala konektor male-female;
f. Inventer (perubah 12V ke 220V);
g.
Mur dan baut;
h.
Kelengkapan lampu.
3) Alat-alat yang digunakan untuk pemasangan panel surya (Bachtiar, 2006):
a. Obeng kembang;
b. Pengupas kabel;
c. Tang potong;
d. Skrup;
e Electric screwdriver untuk baterai;
f. Gergaji;
g. Palu; dan
h. Pisau.
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4. Tata cara pemasangan panel surya (Dzulfikar, 2016):
1) Pemeriksaan tempat yang akan dipasang sistem panel dan komponen lainnya.
2) Pemasangan komponen:
a. Pemasangan panel surya dan penempatan baterai
b. Penempatan pemasangan lampu-lampu dan penyambungan kabel
3) Pemeriksaan komponen dan penyambungan.
4) Uji coba dan perawatan.
Tempat dan Waktu
Pengabdian kepada masyarakat skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini
dilaksanakan di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.
Pelaksanaan penyuluhan di laksanakan di ruang pertemuan Kantor Kepala Desa Pulo
Ampel, kemudian pelaksanaan pelatihan di dermaga Pelabuhan Nelayan Pulo Ampel yang
berada ± 1 km dari Kantor Desa Pulo Ampel. Waktu pelaksanaan pengabdian dimulai 27
April 2020 dan berakhir 31 Agustus 2020. Pelaksanaan penyuluhan pada tanggal 13
Agustus 2020 dan evaluasi lapangan 31 Agustus 2020.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Penyuluhan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan penyampaian materi tentang Sistem
Energi Panel Surya sebagai Sumber Listrik pada Kapal Penangkap Ikan. Para peserta
pengabdian masyarakat adalah para nelayan dan pemilik kapal yang kesemuanya berjumlah
20 orang. Peserta adalah laki-laki dan perempuan, dengan latar belakang pendidikan
lulusan SD sampai dengan SLTA.
Materi penyuluhan adalah:
1. Persiapan kapal yang akan di pasang panel surya:
a. Penarikan kapal ke daratan / pantai agar waktu pemasangan panel surya lebih
maksimal.
b. Pemeriksaan dan pemilihan tempat pada kapal untuk pemasangan sistem panel surya
dan baterai.
2. Komponen sistem panel surya:
a. Panel surya; b. Baterai (accu); c. Controller; d. Kabel; e. Kepala konektor malefemale; f. Inventer (perubah 12V ke 220V) optional; g. Mur dan baut; h. Kelengkapan
lampu.
3. Alat-alat yang digunakan untuk pemasangan panel surya:
a. Obeng kembang, pengupas kabel, tang potong, skrup
b. Electric screwdriver untuk baterai
c. Gergaji, palu, pisau
Alternatif Pemakaian Listrik
Baterai/Accu yang dipilih adalah 65 Ah yang artinya energi accu akan habis dalam
waktu 1 jam jika memakai arus sebesar 65 A. Pemilihan kapasitas accu ini
mempertimbangkan faktor cuaca dan investasi agar dapat berjalan di tengah keterbatasan
alam dan biaya. Keterbatasan alam yang dihadapi berupa kurangnya sinar matahari akibat
awan maupun hujan. Pada saat pelaksanaan program ini, cuaca sangat cerah dan berdasar
wawancara, hujan terjadi 1 kali seminggu dan itu pun hujan singkat. Kemudian meskipun
cuaca sedang berawan, panel surya tetap bisa mengisi accu karena panel tersebut memiliki
voltage sebesar 18v sehingga ketika kekurangan sinar, voltage tersebut akan turun sampai
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14v tetapi masih dapat mengisi accu. Panel surya tidak bisa mengisi accu ketika cuaca
mendung hitam dan atau hujan.
Secara teoritis kapasitas 65 Ah dapat melayani 16 jam pemakaian jika digunakan 4
Amper per jam. Di banyak buku manual tentang flooded battery (storage battery system,
LLC.) bahwa baterai dapat menerima atau mengeluarkan energi dalam 1 jam maksimal 30%
dari kapasitasnya, yaitu = 65 Ah x 30% = 19,5 A dalam 1 jam. Namun terbalik dengan
umur baterai. Semakin tinggi arus yang keluar atau masuk maka semakin pendek umurnya.
Selain itu flooded battery amperage yang tersisa tidak boleh di bawah 50% karena sel accu
langsung rusak sekian persen sehingga ketika diisi oleh panel surya akan sulit mencapai
penuh bahkan tidak akan pernah penuh. Oleh karena itu diambil jalan tengah agar arus tidak
terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah maka hitungan disesuaikan dengan kondisi alam
yang diasumsikan bersinar selama 8 jam mulai jam 08.00 – 16.00 dan kebutuhan 12 jam
pelayaran.
Sementara di lapangan, berdasar wawancara nelayan, kapal tersebut membutuhkan
kurang dari 10 jam berlayar karena mereka berangkat sekitar jam 20.00 dan pulang jam
05.00 pagi untuk mengatur dan mempersiapkan penjualan hasil tangkapan di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI). Berikut adalah asumsi alternatif pemakaian dalam jam secara teori:
10 jam = 78 watt per jam = (6,5 Ah x 12 V) per jam
12 jam = 65 watt per jam = (5,4 Ah x 12 V) per jam
16 jam = 48 watt per jam = (4,0 Ah x 12 V) per jam
Namun penting untuk diketahui bahwa total waktu discharge dan beban yang
dikenakan bukanlah berbanding lurus. Benar bahwa seiring beban bertambah maka
kapasitas accu berkurang tapi bukan berarti membebani accu 65Ah dengan beban 65A,
akan mendapatkan energi selama 1 jam. Sebaliknya, akan didapat seolah seperti accu
berkapasitas jauh di bawah dari spesifikasi yang tertulis. Hal ini kita kenal dengan istilah
“Peukert Effect”

Kebutuhan Daya Listrik
Perhitungan keperluan daya dapat dilihat pada label di belakang perangkat, ataupun
dibaca dari manual, dan dapat juga mengacu pada deskripsi dalam toko online):
Tabel 1. Kebutuhan daya listrik per jam
Ampere
Daya Kuantitas Jumlah
(watt)
ampere
Modul 6 Led
0.12
1.44
5
0.6
Radio FM
0.04
0.1
1
0.04
Hp Oppo F5
0.32
1.2
2
0.62
Speaker Aktif
1
12
1
1
Jumlah
2.26A

No. Perangkat
1
2
3
4

Jumlah
(watt)
7.2
0.1
2.4
12
21.7W

Modul led 6 mata sebanyak 5 modul dipilih karena telah dicoba dalam kegelapan
malam (Montreano, 2020) dan hasilnya cukup terang untuk luasan area yang kecil seperti
luasan kapal nelayan. Perangkat handphone dipilih dengan spesifikasi yang tinggi
meskipun nelayan tersebut menggunakan HP yang lebih rendah. Spesifikasi perangkat
radio FM yang dihitung merupakan anjuran pemakaian sehingga nelayan diberi
pemahaman jika memakai speaker aktif berlebihan akan cepat menguras accu. Namun
nelayan juga tidak perlu kawatir kehabisan karena dalam sistem kelistrikan panel surya
terdapat indikator kapasitas accu di dalam Solar Charge Controller (SCC). Sehingga
nelayan segera dapat mengurangi penggunaan radionya. SCC juga dapat diprogram untuk
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membatasi penggunaan listrik pada sisa voltase tertentu. Sehingga pada waktu tertentu
radio dan lampu akan mati otomatis. Agar accu tetap awet maka SCC diprogram untuk
memutus listrik pada voltase 11.5v meskipun bisa saja drop sampai di bawah 10.5v. Namun
hal itu akan langsung merusak accu seperti yang telah dibahas di atas.
Kebutuhan ampere selama 9 jam berlayar adalah 20.34A sehingga masih ada sisa
ampere teoritis sejumlah 65Ah - 20.34A = 40.66Ah atau 62% dari 65Ah. Namun seperti
yang telah di bahas di atas, agar awet accu amperage disisakan sampai 32.5Ah. Jadi sisa
bersih amperage adalah 40.66A - 32.5Ah = 8.16Ah atau 25% dari 32.5Ah.
Kebutuhan Pengisian Accu
Masih ada 25% sisa untuk mencapai konsumsi 32.5Ah (sisa 50% kapasitas accu)
namun sisa ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi ketidakpastian cuaca apabila dalam
sekira 2 hari berturut-turut cuaca tidak 100% mendukung untuk menyinari panel surya.
Nelayan tetap dapat menggunakan accu di malam hari. Istilah padanannya dalam dunia
industri adalah safety stock.
Sistem kelistrikan menggunakan SCC berkapasitas 10A. Maksimum ampere SCC
dalam mengisi accu adalah tergantung dari Isc (short circuit current) dalam spesifikasi
panel. Panel surya yang digunakan bermerek SunAsia jenis PolyCrystalline 100watt peak
memiliki Isc = 6A. Namun SCC mengisi 6A bukan selama 8 jam, karena SCC ini memiliki
3 fase pengisian yaitu fase pertama adalah bulk charging yang mengisi sejumlah 6A sampai
accu berisi 80% yang mulai dari 0%, dilanjutkan fase kedua adalah absorption yang
menahan voltase pengisian tetap 14.4v namun pengisian ampere menurun sampai 98%
terisi, dan terakhir adalah fase Float Charge yaitu pengisian voltase dan ampere yang
sangat jarang, sejumlah 13.4v dan kurang dari 1A untuk menjaga accu tidak mengalami
self discharge dalam konteks operasional nelayan.
Jadi hitungan sederhananya adalah, SCC mengisi 6A pada jam 09.00 pagi, jika
mulai dengan sisa amperage 62% (40.3Ah) maka accu akan terisi mencapai 80% (52Ah)
selama kurang dari 2 jam dan voltase accu menjadi 13.4v. Sisa 20% (13Ah) akan
dilanjutkan pada fase kedua seperti gambar 2 di bawah, selama lebih kurang 3 jam. Fase
ketiga hanyalah menjaga agar amper accu tidak berkurang sendiri. Jadi total waktu yang
dibutuhkan berkisar minimal 5 jam. Sementara durasi sinar matahari dapat berkisar 8 jam
mulai jam 08.00 sampai 16.00. Masih ada sisa 3 jam untuk mengantisipasi ketidakpastian
cuaca.

Gambar 2. Tiga langkah pengisian accu basah

Spesifikasi komponen utama sistem panel surya yang cocok / diperlukan
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1

2

3

Panel surya
Tipe
Voltage
Ampere
Isc
Panjang
Lebar
SCC
Amper
Voltase
Tipe
Baterai
Voltage
Panjang
Lebar
Tinggi

:
:
:
:
:
:

100Watt peak
18V
5.55A
6.05A
1090 mm
680 mm

:
:
:

10A Max
12/24v auto
PWM

:
:
:
:

65Ah
300 mm
200 mm
250 mm

Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan

Pelatihan pemasangan panel surya
Urutan pemasangan
1. Pemasangan Panel; 2. Pemasangan Baterai; 3. Pemasangan Lampu-lampu; 4.
Pemasangan controller; 5. Pemasangan kabel panel-controller; 6. Pemasangan kabel
controller-baterai; 7. Pemasangan kabel controller-lampu; 8. Pemasangan kabel controllerperalatan lain (radio, hp); 9. Pengecekan nyala lampu.

Gambar 4. Pemasangan Komponen Panel Surya di Kapal Ikan
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SIMPULAN DAN SARAN
Materi penyuluhan dan pelatihan tentang pemasangan komponen panel surya sangat
tepat, tidak sulit, sehingga para nelayan dapat cepat mengerti pemasangan tersebut. Untuk
pemasangan di kapal berikutnya para nelayan sudah dapat memasang sendiri. Dengan
terpasangnya komponen panel surya maka kebutuhan listrik di kapal ikan dapat terpenuhi
dengan usia baterai yang relatif lebih awet. Dengan usia baterai lebih awet maka terjadi
penghematan biaya operasional kapal. Penghematan biaya per tahun adalah Rp 7.770.000,Agar dapat dibuatkan metode pemasangan komponen panel yang lebih singkat dan
simpel. Dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendanai pemasangan komponen panel
surya lebih banyak lagi untuk kapal ikan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Atas terlaksananya program pengabdian kepada masayarakat ini tak lupa
disampaikan terimakasih kepada:
1. Pimpinan UPN ”Veteran” Jakarta yang telah memberikan dana untuk terlaksananya
pengabdian kepada masyarakat nelayan di Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang.
2. Kepala Desa Pulo Ampel yang telah memfasilitasi terlaksananya penyuluhan terkait
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.
3. Bapak Dudi Heryadi selaku Ketua Rukun Nelayan Desa Pulo Ampel yang membantu
Tim Pengabdi dari perencanaan sampai terlaksananya pengabdian kepada masyarakat
nelayan di Desa Pulo Ampel, Kabupaten Serang.
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SOSIALISASI SOP GUNA PENINGKATAN KUALITAS PADA
PEMBUATAN PRODUK BERBAHAN DASAR PLASTIK DENGAN
PROSES INJECTION MOLDING
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Abstract

Plastic based products are increasingly being found in everyday life. One of the most frequently encountered
methods for production of these plastic pellets is by using an injection molding machine. The nature of the
company from producing plastic-based products is generally still small and medium enterprise (SMEs). One
example of a product that is produced by SMEs plastic products in the Tangerang area is a plastic bowl for
holding the sap from a rubber tree. These SMEs want to increase competitiveness by reducing the raw
materials used but still considering the quality of the products produced so that production costs will be
reduced. However, due to lack of information and basic knowledge of the injection molding machines used,
each production process is carried out by trial and error. This CSR activity is carried out with the aim of
helping companies determine the combination of process parameters on the injection molding machines used
so as to minimize raw materials while maintaining the standard of product strength. This CSR activity also
in the end disseminates the SOP results from the optimum process parameters that must be used to operators
and company owners so as to minimize production costs and increase competitiveness with existing large
companies.
Keywords : Injection Molding, Plastic, SOP, CSR, SMEs

1.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar ke dua di Indonesia. Hal ini
membuat pengelola perkebunan karet membutuhkan wadah mangkuk penadah getah karet
dalam jumlah yang besar sehingga kebutuhan tersebut juga dapat menghidupkan sektor
industri lain yaitu pencetakan plastik menggunakan mesin injection molding. Adapun
perusahaan yang dapat dihidupkan dalam sektor industri ini adalah yang
perusahaan yang masih berskala kecil menengah atau biasa dikenal
dengan nama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam
memajukan perekonomian Indonesia [Shie, 2008]. UMKM mempunyai peran penting
dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif
tinggi dengan syarat yang sederhana dan kebutuhan modal yang dibutuhkan kecil,
UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus
berubah. Pada era perkembangan zaman saat ini, persaingan UMKM manufaktur plastik
semakin besar dengan berbagai macam tuntutan untuk menghasilkan produk berkualitas
dengan harga seminimal mungkin.
Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas produk adalah variasi parameter proses
yang digunakan. Sehingga, untuk dapat meningkatkan kualitas produk plastik diperlukan
pengaturan variasi parameter yang tepat [Kamarudin,2011]. Secara umum, parameter
proses dari injection moulding ditentukan oleh operator mesin dipabrik menggunakan
metode trial & error [Kavande,2012]. Setting parameter proses merupakan pekerjaan yang
membutuhkan keterampilan berdasarkan pengalaman jangka panjang dibandingkan dengan
pendekatan teoritis dan analisis [Montgomery,1997]. Optimalisasi parameter proses perlu
dilakukan pada industri manufaktur plastik untuk mencapai kualitas produk yang
diharapkan [Salomon, 2015]. Akan tetapi, UMKM yang baru dikembangkan biasanya
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memiliki banyak tantangan dikarenakan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh
SDM yang masih terbatas dibandingkan perusahaan besar lainnya.
UMKM Cipta Kreasi Plastindo merupakan salah satu UMKM penghasil produk
plastik. Kondisi dari UMKM ini dapat dilihat pada Gambar 1. Perusahaan ini rutin
mendapatkan order diantaranya untuk memproduksi wadah lateks berupa mangkuk plastik
wadah getah karet seperti dapa dilihat pada Gambar 2. Pada saat melakukan produksinya
perusahaan ini merasa masih terjadi pemborosan dalam hal penggunaan bahan baku nya
yang berupa biji plastik seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Warna dasar bijih plastik
adalah putih dan ketika diperlukan warna maka akan diberi pewarna. Sementara itu untuk
meningkatkan daya saing agar dapat bertahan dalam persaingan industri yang begitu ketat
perusahaan harus dapat melakukan penghematan biaya produksi.[Tjahyono,2006]. Upaya
yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara mengurangi berat bersih dari produk yang
dihasilkan dan tetap mempertimbangkan pengaruh dari pengurangan berat bersih terhadap
kualitas produknya.

Gambar 1. Kondisi UMKM Cipta Kreasi Plastindo

Gambar 2. Mangkuk Plastik

Gambar 3. Bahan Baku Biji Plastik

Hasil yang akan diperoleh melalui kegiatan PKM ini diharapkan dapat membantu
perusahaan dalam mengurangi penggunaan bahan baku yang berupa biji plastik sehingga
dapat dilakukan penghematan biaya produksi. Jika pada awalnya perusahaan menggunakan
sistem trial dan error sehingga banyak bahan baku yang terbuang dan menimbulkan
berbagai kerugian seperti kerugian waktu dan penggunaan daya listrik yang terbuang
percuma, melalui sosialisasi hasil yang akan dilakukan dalam kegiatan PKM ini diharapkan
beberapa masalah diatas dapat diatasi. Sosialisasi akan dilakukan ketika telah diketahui
parameter proses yang paling mempengaruhi berat produk namun tetap menghasilkan
produk dengan kualitas yang baik.
Hasil yang akan disosialisasikan adalah keempat faktor utama yang dipilih berdasarkan
penelitian awal yang dilakukan sebagai faktor perlakuan pada setting parameter mesin
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injection molding yaitu temperature front barrel, injection pressure, holding time dan
holding pressure, dimana seluruhnya diharapkan akan memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap kekuatan produk dan berat produk itu sendiri

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (PKM)
Metode pelaksanaan PKM yang dilakukan adalah dengan membuat kerjasama dengan
mitra terkait dan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu adanya pemborosan
bahan baku yang berupa biji plastik. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan biaya
produksi dari proses pembuatan produk yang ada. Setelah pihak mitra bersedia bekerja
sama maka langkah selanjutnya adalah pihak mitra memberikan kesempatan pada tim
untuk melakukan percobaan menggunakan mesin injection molding untuk pembuatan
produk mangkuk plastik wadah getah karet sampai dengan diperoleh hasil yang sesuai
dengan yang diharapkan berhubungan dengan berat dari produk dan kekuatan produk itu
sendiri.
Langkah awal dari kegiatan PKM ini adalah dengan melakukan percobaan dan
penelitian menggunakan bahan baku yang ada dan perubahan setting parameter mesin
injection molding kemudian dilakukan penimbangan terhadap hasil percobaan dan
pengujian terkait kekuatan produk melalui Uji Tarik Spesimen yang dilakukan sehingga
dapat diketahui parameter proses optimum dan kemudian dapat disosialisasikan kepada
pihak perusahaan. Detail pada bagian kegiatan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4
diagram alir dibawah ini.
Tahap akhir adalah pihak mitra bersedia untuk diberikan sosialisasi tentang parameter
proses mesin injection molding yang tepat dan pengaruhnya terhadap kualitas produk serta
biaya produksi yang dikeluarkan. Selain itu pihak mitra juga bersedia untuk dilakukan
pendampingan pembuatan produk setelah hasil sosialisasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Awalnya,diusulkan proposal dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan kegiatan ini,
termasuk pembentukan tim. Dan juga menjalin komunikasi dengan Mitra, dalam hal ini
adalah perusahaan UMKM dengan nama Cipta Kreasi Plastindo yang terletak di kosambi,
Tangerang.
2. Pengorganisasian
Mengatur waktu pelaksanaan mulai dari observasi awal dan melakukan koordinasi antartim dalam menyiapkan berbagai perlengkapan untuk penelitian awal, perencanaan
sosialisasi dan sarana yang diperlukan.
3. Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan selama semester genap tahun akademik
2019/2020. Yang berlangsung mulai dari Februari 2020 sampai dengan Juli 2020.
4. Pengendalian
Hasil pengembangan berupa SOP dan upaya untuk menghasilkan produk sesuai dengan
yang dikehendaki customer serta adanya sosialisasi diberikan untuk membantu
memberikan konsultasi solusi produk yang serupa dengan kualitas lebih baik dimana dapat
langsung diterapkan pada mitra. Dan juga selama pelaksanaan kegiatan mendapatkan
feedback yang disampakan secara lisan dari pihak mitra.

2.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan maka diperoleh nilai parameter setting
optimum untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya baik
dari segi bahan dan kekuatan yang dihasilkan. Ada empat faktor utama yang dipilih sebagai
faktor perlakuan yang dianggap memiliki pengaruh untuk tujuan tersebut diatas yaitu faktor
temperature front barrel, injection pressure, holding time dan holding pressure, seluruhnya
berpengaruh secara signifikan terhadap beban maksimum yang dapat ditahan spesimen dari
hasil pengujian tarik, tetapi hanya dua faktor yaitu temperature dan injection pressure serta
interaksinya yang berpengaruh signifikan pada berat bersih.
Penentuan titik optimum dilakukan dengan mempertimbangkan kedua variabel respon
yaitu beban maksimum yang dapat ditahan produk dan berat bersih untuk menghemat
penggunaan bahan baku. Karena kedua variabel respon ini memiliki hubungan yang
berbanding terbalik maka titik optimum yang ditentukan adalah pada titik kompromi
dimana berat bersih yang dihasilkan secara minimum dengan kekuatan produk yang masih
mencukupi yaitu melebihi 900N, sehingga titik optimum yang ditetapkan adalah pada
temperature 210°C, injection pressure 75%, holding time 1 sec dan holding pressure 10%
yang akan menghasilkan berat bersih 17.24g dengan kekuatan 963.8N.
Kenaikan pada faktor temperature dan injection pressure akan mengakibatkan
penurunan berat bersih produk, dimana produk yang dihasilkan akan semakin tipis dan
ringan, hal tersebut juga mengakibatkan beban maksimum yang ditahan produk semakin
menurun seiring dengan pengurangan berat bersih dari produk. Untuk faktor holding
pressure dan holding time memiliki pengaruh yang berlawanan dengan temperature dan
injection pressure dimana kenaikan kedua faktor ini akan mengakibatkan peningkatan
beban maksimum yang dapat ditahan produk walaupun tidak terlalu besar.
Berdasarkan hasil setting parameter yang diperoleh dengan menggunakan metode
general factorial design maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap hasil SOP yang telah
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dibuat kepada Mitra. Adapun SOP Setting Parameter Baru yang dibuat dapat dlihat pada
Gambar 5 dibawah ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan perbedaan setting
parameter yang baru dengan yang lama sebagai upaya untuk memperleh produk dengan
kekuatan optimal dan bahan baku yang lebih sedikit dari sebelumnya sehingga dapat
menghemat biaya produksi secara keseluruhan. Sosialisasi dilakukan dengan
memperkenalkan kepada mitra tentang langkah yang dilakukan Tim PKM mulai studi
pendahuluan sampai dengan memperoleh produk hasil setting parameter baru. Sosialisasi
ini dilakukan kepada Mitra dalam satu rangkaian acara kegiatan seperti dapat dilihat pada
Tabel 1.

Gambar 5. Poster SOP Setting Parameter Baru
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Acara diawali dengan pembukaan dan kata sambutan dari Ketua Tim PKM dan
perwakilan dari UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan dari metode General
Factorial Design dan upaya yang telah dilakukan oleh Tim Abdimas hingga terbentuk hasil
berupa setting parameter baru. Setelah itu dilakukan serah terima hasil poster SOP secara
simbolis oleh ketua Tim Abdimas dan dilanjutkan serah terima sertifikat kepada perwakilan
dari UMKM sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan. Acara
terakhir adalah penutupan dan foto bersama Tim Abdimas dengan Mitra. Serangkaian
kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 sampai dengan Gambar 9.

Gambar 6. Pengenalan General Factorial Design Kepada Pemilik UMKM
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Gambar 7. Sosialisasi Setting Parameter

Gambar 8. Penyerahan Poster SOP Setting parameter baru kepada Mitra

Gambar 9. Penyerahan sertifikat dan Cindera Mata Kepada Mitra
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4.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan dengan baik. Adapun luaran yang dihasilkan
adalah Pembuatan Standar Operational Procedure terkait proses pembuatan produk plastik
menggunakan mesin injection molding. Selain itu juga dilakukan pemberian sosialisasi
tentang parameter proses mesin injection molding yang tepat dan pengaruhnya terhadap
kualitas produk serta biaya produksi yang dikeluarkan dan pendampingan pembuatan
produk sejenis setelah hasil sosialisasi. Pihak mitra mengucapkan terima kasih atas bantuan
pendampingan dan sosialisasi tersebut dan menanggapi bahwa keseluruhan pelaksanaan
kegiatan telah berjalan sangat baik dan bermanfaat untuk mereka.
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