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STRATEGI MENDONGKRAK KREATIVITAS MAKSIMAL 

dalam konteks tri dharma perguruan tinggi (kasus industri kreatif dalam lingkup 

manajemen kreatif) 
 

Oleh: Dr. Eddy Supriyatna Marizar, M. Hum. 

Dosen Magister Manajemen (S2), Magister Teknik Arsitektur (S2), 

dan Prodi Desain Interior (S1) di Universitas Tarumanagara, Jakarta 

serta pelatih/konsultan manajemen kreatif 

 

Abstrak 
Kreativitas merupakan suatu daya ungkit yang dapat mendongkrak kekuatan energi potensial untuk 

kemudian dikembangkan, digali, didongkrak, bahkan dilatih secara intensif sebagai bagian dalam upaya 

pengembangan ekonomi kreatif di perguruan tinggi.. Dosen sebagai aset perguruian tinggi memiliki 

tugas pokok tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan secara maksimal. Program yang dapat 

digulirkan adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung program ekonomi 

kreatif dan industri kreatif. Hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan 

pendekatan materi kuliah, terutama untuk bidang yang berkait dengan industri kreatif. Di dalam 

melaksanakan program tri dharma perguruan tinggi, dosen dapat pula menggunakan pendekatan 

manajemen kreatif, agar menghasilkan luaran secara maksimal. Manajemen kreatif, secara operasional 

berfungsi untuk menggali ide-ide baru dan pemecahan masalah secara kreatif (creative problem 

solving), juga memberdayakan, memaksimalkan, mengelola, mengendalikan, serta mengembangkan 

kreativitas sebagai penciptaan nilai tambah dan alat daya saing. Di dalam konteks industri kreatif, 

prinsip manajemen sebaiknya bertukar peran dengan prinsip kreativitas secara operasional. Pemikiran 

manajemen kreatif “terbalik” ini digunakan dalam kasus desain dan arsitektur sebagai bagian dari 

industri kreatif. Model berpikir ini dirumuskan dalam donkmax creative strategic. Model tersebut 

dirancang untuk menghasilkan luaran yang berbeda, baru, unik dan maksimal. 

 

A. Pembuka Jendela 

Ayo Kreatif! Kata yang muncul pada sampul majalah Business Week (Bruce, 2005), edisi 

Bahasa Indonesia ini selalu menghentak pikiran. Apakah kita dianggap belum kreatif? Apakah kita 

dianggap belum kreatif. Sebab, di Indonesia, orang kreatif masih dianggap liar, bebas, tidak suka 

aturan, melanggar tradisi, semau gue, dan mengganggu kemapanan. Oleh sebab itu diperlukan 

manajemen kreatif yang tentu saja berbasis pada ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam 
konteks yang lebih spesifik.  

 Di negeri kita, ada kecenderungan, bila muncul orang kreatif akan segera disingkirkan, 

karena tidak disukai, dianggap berpikir beda dan berbahaya. Orang kreatif cenderung dicurigai 

dapat mengganggu stabilitas serta menggoyang kemapanan pihak lain. Sebab, orang-orang kreatif 

memiliki keberanian luar biasa, berani mengambil resiko, mempunyai banyak gagasan baru, 

dinamis, bahkan memiliki pemikiran-pemikiran yang baru dan berbeda. Berpikir beda dan 

keberanian mengambil resiko itulah yang dianggap amat berbahaya bagi penganut aliran 

kemapanan yang cenderung berpikir statis dan anti perubahan (Supriyatna-Marizar, 2009). 

Uniknya lagi, tidak sedikit orang-orang kreatif, para pemikir kreatif, para pencetus ide 

kreatif, dan para kreator cenderung dikikis karakter kreatifnya, dan diburukkan potensinya, 

lantaran tidak sepaham dengan pola pikir kemapanan yang sudah berada di zona nyaman dan bebas 

gangguan secara  fungsional. Berada di zona nyaman itu cenderung mengabaikan kemajuan, 

mengabaikan prinsip perubahan, bahkan bisa tergelincir dalam proses kemunduran di dalam 

menghasilkan berbagai luaran secara optimal.  

Kemapanan seringkali sarat dengan kepentingan, sehingga tidak diperlukan kreativitas. 

Padahal kita tahu persis bahwa zaman senantiasa berubah dan berkembang ke depan, bukan jalan 

di tempat atau mundur ke belakang. Kreativitas adalah kendaraan super cepat yang mampu 
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memberikan perubahan dan kemajuan perusahaan, lembaga, bahkan budaya umat manusia. Oleh 

sebab itu, kini saatnya kita bangkitkan kreativitas (Supriyatna-Marizar, 2009). Sebab, kini 

ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) telah dikalahkan oleh sesuatu yang baru-

sebut saja ekonomi berbasis kreativitas (creativity economy) (Bruce Nussbaum, 2005). 

 

B. Pemahaman Ekonomi kreatif dan Industri kreatif 

Ekonomi kreatif dan industri kreatif memiliki pemahaman fungsional berbeda. Keduanya 
dapat bergerak, ketika manajemen kreatif digunakan sebagai strategi. Esensinya, ekonomi kreatif 

merupakan konsep ekonomi baru di Abad ke-21, yang memberdayakan modal kecerdasan 

kreativitas dengan mengandalkan ide dan intelektualitas manusia. Ekonomi kreatif diwujudkan 

dalam industri kreatif yang menjadi media implementasinya. Adapun pemahaman industri 

kreatif pada dasarnya merupakan industri yang berasal dari pemberdayaan kreativitas, 

keterampilan, talenta, dan bakat individu untuk menciptakan nilai-nilai kreasi baru, beda, bahkan 

unik dengan cara mengeksploitasi daya cipta/kreasi secara produktif dan optimal (Bagan 1). 

Dosen sebagai aset perguruan tinggi juga memerlukan strategi mengdongkrak kreativitas 

secara maksimal di dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat adalah tugas wajib bagi para dosen. Program yang dapat digulirkan 

adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung program ekonomi kreatif 

dan industri kreatif. Hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan 

pendekatan materi kuliah, terutama untuk bidang yang berkait dengan industri kreatif (Bagan 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. 

Peranserta dosen dalam kerangka segitiga pengembangan kreativitas 

berbasis ekonomi kreatif. 

(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017). 
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Bagan 2. 

Peranserta dosen di perguruan tinggi dalam konteks tri dharma perguruan tinggi 

yang berbasis ekonomi kreatif. 

(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017). 

 

Di dalam konteks ini, industri kreatif dapat dikembangkan untuk industri lain selain 

kelompok ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, peneliti dan pengabdi di perguruan tinggi yang berada 

di luar kedua bidang tersebut dapat pula melakukannya. Sebab, pendekatan utama kajian ini pada 

manajemen kreatif yang berbasis pada creative problem solving dengan kasus industri kreatif 

(Bagan 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 3. 

Manajemen kreatif sebagai perangkat operasional yang dapat digunakan 

untuk creative problem seeking dan creative problem solving  

di dalam upaya penggalian creative solution. 

(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017). 

 

 

C. Dasar Pemikiran Manajemen versus Kreativitas 

Istilah manajemen sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama bagi para dosen di lingkungan 

studi ekonomi, manajemen, dan bisnis. Cara pandang manajemen (berbeda) yang layak menjadi 

acuan dapat kita rujuk pada pola pikir Gede Prama yang mengungkapkan bahwa manajemen 

membuat manusia impoten. Manajemen tidak lagi identik dengan keteraturan, benar, tepat, dan 
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kaidah-kaidah batu lainnya. Belajarlah manajemen dari puisi. Eksistensi manajemen sekarang dan 

nanti  sangat ditentukan oleh keberanian orang untuk mengatakan selamat tinggal  (Prama, 2001: 

3, 18, 115) pada teori-teori manajemen konvensional yang dicetuskan oleh para tokohnya. 

Demikian pula di dalam buku “Management of The Absurd: Paradoxes in Leadership”, 

Farson memberikan cara baru yang hebat untuk mengatasi banyak masalah organisasi, juga solusi 

baru yang berbeda, provokatif, bahkan radikal dalam kehidupan manajemen. Farson menggunakan 

pendekatan manajemen, kreativitas, intuisi dan estetika dalam tata kepemimpinan (Farson 
(1996:101, 137). 

Adapun istilah kreativitas, tampaknya masih banyak yang rancu dalam mendefinisikan dan 

mengoperasionalkan, apalagi jika dikaitkan dengan inovasi, ekonomi, industri, dan manajemen. 

Kreativitas adalah suatu konsep yang sangat subjektif dan selama lebih dari seratus tahun para 

psikolog bergulat dengan hal ini ketika mereka berusaha menilai kreativitas individu-individu, 

produk-produk, ide-ide, dan proses-proses (West, 2000:15-16). Jadi ada kecenderungan bahwa 

sesuatu yang kreatif sangat bergantung pada konteksnya, apakah itu ide, proses, produk, atau 

prosedur ditawarkan. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa kreativitas itu sama dengan 

inovasi, bahkan inovasi menjadi lebih utama dibandingkan kreativitas. Pemahaman itu perlu 

diklarifikasi bahwa inovasi adalah hasil dari kreativitas. Tanpa kreativitas tidak akan pernah 

muncul inovasi. 

 Dalam konteks ini, kreativitas tidak hanya menyediakan gagasan-gagasan berwujud, tetapi 

juga baik untuk pendorong motivasi, dapat pula melahirkan inovasi dan visualisasi kreatif seperti 

desain. Kreativitas adalah bagian dari proses berpikir yang serius (Bono, 1995: 191). Betapapun 

banyaknya informasi, pengalaman, dan kemampuan di dalam membuat keputusan yang kita miliki, 

kita tetap sangat membutuhkan ide-ide baru. Ide tidak akan bisa diciptakan melalui analisis semata 

atau pemilahan informasi oleh komputer. Ide harus dihasilkan oleh kecerdasan kreativitas 

manusia. Kita harus menghilangkan pandangan kacau mengenai kreativitas, dan memfokuskan 

diri pada kreativitas serius, dan bagaimana kita mesti memanfaatkannya (Bono, 1995:103). 

Esensinya, kreativitas merupakan suatu usaha orisinal yang memikirkan berbagai hal yang 

belum pernah dipikirkan orang lain. Dengan ungkapan lain, kreativitas adalah penyatuan 

pengetahuan dari berbagai pengalaman seseorang yang berbeda untuk menghasilkan ide-ide baru 

atau cara-cara baru yang lebih baik (West, 2000:18). Jika kreativitas adalah upaya kita untuk 

mengembangkan ide-ide baru, maka inovasi adalah proses penerapan atau implementasi dari ide-

ide itu secara nyata ke dalam praktek. Inovasi terbatas pada usaha-usaha sengaja untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan dari perubahan-perubahan baru. Keuntungan dari perubahan 

itu dapat berupa keuntungan ekonomis, peningkatan citra, kepuasan yang lebih besar, 

produktivitas, dan sejenisnya. Jadi kreativitas merupakan embrio dari inovasi.  

Dengan demikian, kreativitas itu milik semua orang yang mampu berpikir baru, beda, unik, 

dan memiliki visi ke masa depan lebih baik, serta tidak berpikir sempit dan berpikir negatif. 

Kreativitas juga milik para leaders, pemimpin, manajer, direktur, dan semua orang yang harus 

mengambil keputusan. Oleh sebab itu, lahirlah ekonomi kreatif, industri kreatif, dan manajemen 

kreatif yang mengandalkan kreativitas sebagai kekuatan daya saing. Industri apapun memerlukan 

kreativitas, memerlukan manajemen kreatif. Artinya manajemen kreatif tidak hanya pada ruang 

lingkup industri kreatif yang sudah dibakukan banyak orang selama ini. Jadi kreativitas itu bukan 

hanya milik seniman, desainer, arsitek, artis, pelukis, penyanyi dan sejenisnya. 

Kreativitas berpijak pada imajinasi, konsep-konsep, dan pemikiran-pemikiran baru. 

Kreativitas itu adalah proses berpikir menuju inovasi. Kreativitas mengandung nilai-nilai yang 

tampil beda, tampil unik, dan baru. Kreativitas dihasilkan oleh otak kanan, adapun inovasi 

merupakan hasil kerja otak kiri. Keduanya bersinergi saling melengkapi dengan cara 

mengoperasionalkan elemen-elemen manajemen kreatif versi donkmax creative strategic. Dengan 
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demikian inovasi, perubahan, nilai tambah, nilai lebih tidak akan pernah muncul tanpa melalui 

proses kreatif. 

Dalam konteks berpikir kreatif, out of the box sudah tidak relevan lagi, paradigma baru 

dalam berpikir kreatif dan kreativitas bisnis telah digantikan oleh pola berpikir dalam kotak-kotak 

yang baru (thinking  in new boxes) (Brabandere dan Alan Iny, 2013). Artinya, saat ini kita mesti 

berpikir pada kotak-kotak yang baru. Penciptaan kotak baru selayaknya menggunakan 

manajemen kreatif yang selalu mengoperasionalkan creative problem solving. 

 

D. Pemahaman Manajemen kreatif dalam Konteks Industri Kreatif. 

Manajemen kreatif merupakan model manajemen baru di era pasar global. Manajemen 

kreatif, secara fungsional untuk menggali ide, memberdayakan, memaksimalkan, mengelola, 

mengendalikan, dan mengembangkan kreativitas sebagai alat daya saing.  Manajemen Kreatif 

merupakan upaya untuk mengembangkan ide-ide baru dan pemecahan masalah secara segar 

dengan menggunakan metode creative problem solving (CPS). Di dalam creative problem solving 

dapat mengoperasionalkan model mindmapping dan brainstorming.  

Salah satu cara pandang tentang manajemen kreatif yang bisa dipakai pola pikirnya terdapat 

dalam buku “Creative Management” yang dikompilasi oleh Jane Henry (1993) sebagai Editor dan 

ada beberapa referensi lagi. Menurut Henry, ed.  (1993: 1, 5, 103-163)  aspek kreativitas terdiri 

dari person, process, place, and product. Di dalam konteks ini, fokus kajian pada process dan 

person untuk menghasilkan luaran berupa produk industri kreatif. Oleh karena itu diperlukan 

pendekatan manajemen kreatif. Creative problem solving, mapping, dan intuisi logis merupakan 

tahapan proses yang layak dilakukan. Namun secara prinsip, belum banyak referensi yang 

mengkaji secara optimal.  

Di dalam konteks donkmax creative strategic yang berbasis manajemen kreatif, salah satu 

strateginya adalah creative problem solving (CPS). CPS dapat pula dijadikan suatu model 

pembelajaran yang mengasah keterampilan pemecahan masalah. Setiap orang dapat memilih dan 

mengembangkan ide dan pemikirannya secara bebas. Esensinya, creative problem solving 

membahas tentang keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah secara kreatif melalui proses 

idea generation, brainstorming, creative evaluation, dan solution implementation melalui 

visualisasi (Lumsdaine dan Monika Lumsdaine, 1995: 31, 189-312). 

Adapun cara pandang “creative problem solving” dapat pula berpijak pada pemikiran Paul 

Sloane (2017), yang mengarahkan bahwa pencarian solusi-solusi kreatif memerlukan pelatihan 

cara berpikir cerdas (brilliant thinker). Solusi kreatif juga sangat diperlukan dalam industri kreatif, 

khususnya desain. Desain merupakan bagian dari industri kreatif. Cara pandang desain bisa 

mengacu pada pemikiran Daniel H. Pink (2007: 13, 71) yang mengungkapkan bahwa berpikir 

menggunakan otak kanan merupakan misteri  di era konsepsual dalam pola berpikir kreatif yang 

berkait dengan high concept dan high touch. Aspek kecerdasan desain menjadi nomor pertama di 

dalam enam kecerdasan. Bahkan, Pink secara tegas mengatakan bahwa bisnis berarti desain. (Pink, 

2007: 19, 93, 97, 109). Handi Irawan (2002: 37, 51) juga menempatkan desain sebagai salah satu 

faktor pendorong untuk membangun kepuasan pelanggan. Sebab, dimensi desain adalah dimensi 

yang unik, karena banyak menawarkan dimensi emosional. 

Di sisi lain, pemahaman desain seringkali rancu dalam konsep, definisi dan operasionalnya. 

Saat ini, desain dan juga arsitektur merupakan dua disiplin “keilmuan” yang masuk dalam ranah 

industri kreatif. Keduanya berbasis pada kekuatan kreativitas di dalam menciptakan karya atau 

produknya. Desain dan arsitektur dapat dijadikan perangkat tri dharma perguruan tinggi melalui 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memberdayakan prinsip manajemen kreatif. 

Ketika kita akan memasuki dunia manajemen kreatif, selayaknya kita bisa berpikir 

multidisiplin, lebar dan meluas dengan berbagai pendekatan keilmuan. Terkadang kita terlalu 

fanatik dengan disiplin ilmu yang kita geluti sejak S1, pada saat akan masuk ke dunia disiplin ilmu 
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lain terasa alergi, sehingga kita tampak kurang “gaul” dengan ilmu-ilmu lain yang saling 

berinteraksi dalam ranah berpikir kreatif. Istilah manajemen kreatif, memang masih langka. Buku 

referensi di dunia ini juga masih sedikit, tetapi manajemen sangat diperlukan pada era globalisasi, 

era pasar bebas, dan era digitalisasi. Sebab, manajemen tanpa kreativitas akan terasa kering, kaku, 

statis, baku, formal, penuh logika, terbatas dalam operasional, obyektif, dan hanya menggunkan 

otak kiri. Demikian pula, kreativitas tanpa manajemen menjadi liar, tidak ada aturan, “semau gue”, 

bebas tanpa batas, informal, imajinatif, hanya estetika, subyektif, dan hanya menggunakan otak 
kanan. Oleh sebab itu diperlukan manajemen kreatif yang memadukan dua sisi operasional yang 

berbeda tujuan dan konsepnya itu menjadi satu kekuatan berupa “koalisi dua otak” dan” koalisi 

dua hati” di dalam mewujudkan hasil kreasi (penciptaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 4. 

Prinsip pertukaran peran sebagai langkah koalisi dua disiplin yang berbeda prinsip di dalam konteks 

industri kreatif, khususnya bidang desain 

(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017) 

 

Di dalam konteks industri kreatif, titik perbedaannya adalah prinsip manajemen sebaiknya 

bertukar peran dengan prinsip kreativitas secara operasional. Pemikiran manajemen kreatif 

“terbalik” ini digunakan dalam kasus desain dan arsitektur sebagai bagian dari industri kreatif. 

Prinsip manajemen secara operasional dilakukan dengan menggunakan kekuatan imajinasi, emosi, 

estetika, bahkan memberdayakan otak kanan. Adapun prinsip kreativitas secara operasional 

dilakukan dengan memberdayakan rasio, verifikasi, logika, dan menggunakan otak kiri (Bagan 4). 

Apabila keduanya sudah melebur dan berkoalisi secara optimal, maka hasil kreasi diharapkan 

mendapatkan luaran secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi untuk mendongkrak 

kreativitas secara maksimal dengan menggunakan prinsip manajemen kreatif. Ada delapan elemen 

manajemen kreatif versi donkmax creative strategic (Bagan 5). 
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Bagan 5. 

Delapan elemen manajemen kreatif versi donkmax creative strategic yang dapat diaplikasikan 

atau dioperasikan di dalam penggalian ide baru, beda, dan unik. 
(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017) 

 

Delapan elemen manajemen kreatif versi donkmax creative strategic tersebut dapat 

diaplikasikan atau dioperasikan di dalam creative problem solving. Proses inspirasi, imajimasi, 

intuisi, eksplorasi, evaluasi, inkubasi, improvisasi dan implementasi itu dapat dilakukan ketika 

ingin mencari solusi-solusi kreatif (creative problem solving) secara maksimal. 

Luaran yang dapat dicapai dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu ide-ide 

kreatif yang berbeda, baru, dan unik dengan solusi kreatif dalam industri kreatif (Bagan 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6. 

Luaran yang dapat dicapai dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu ide-ide kreatif 

yang berbeda, baru, dan unik dalam industri kreatif. 
(Dirancang oleh Eddy S. Marizar, 2017) 

 

E. Strategi Mendongkrak Kreativitas Maksimal 

Strategi mendongkrak kreativitas secara maksimal dalam industri kreatif memerlukan model 

yaitu donkmax creative strategic yang sudah diformulasi. 
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Bagan 7. 

Kontradiksi karakter dari dua bidang pengetahuan yang berbeda tujuan dan prinsip. Keduanya menjadi 

landasan berpikir donkmax creative strategic. 

(Dirumuskan oleh Eddy Supriyatna Marizar, 2017). 

 

Model ini telah memadukan manajemen dengan kreativitas yang teridentifikasi memiliki prinsip 

dan tujuan operasional yang berbeda (Bagan 7). 

Kontradiksi karakter dari dua bidang pengetahuan yang berbeda tujuan dan prinsip itu 

merupakan dasar pijak lahirnya model donkmax creative strategic. Memang, secara prinsip 

keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan yang dapat saling melengkapi dalam konteks 

“donkmax creative strategic”. 

Oleh sebab itu, donkmax creative strategic adalah formula model baru yang memadukan 

dua bidang pengetahuan yang berlawanan paradigmanya yaitu manajemen dan kreativitas. Adapun 

tujuannya adalah untuk mendongkrak setiap orang agar dapat berpikir kreatif dengan 

mengoperasionalkan elemen-elemen manajemen kreatif secara maksimal dengan model donkmax 

creative strategic. 

Istilah donkmax tidak memiliki arti apapun, bahkan donkmax adalah brand berupa kata tanpa 

makna seperti merk yang ada di dunia maya: google, Yahoo, WhatsApp, Waze, Yoosee, dan masih 

banyak lagi. Kata dan merk yang unik dan sulit mencari maknanya itu penuh dengan makna 

semiotik. Esensinya, donkmax merupakan strategi, metode, model, sistem, juga proses yang 

berbasis pada "manajemen kreatif" untuk tujuan "creative problem seeking" sekaligus "creative 

problem solving." Strategi mencari ide, mengolah data mentah menjadi matang, mengolah sampah 

menjadi emas, dan satu upaya untuk merealisasikan impian menjadi kenyataan.  

Di dalam konteks ini, donkmax creative strategic dapat dijadikan model, metode, strategi, 

maupun sistem dalam format rumusan baru yang diberi nama donkmax-mix. Formula donkmax-

mix adalah proses kreatif yang mengacu pada pola manajemen kreatif.  
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Bagan 8. 

Proses kreatif dalam stretegi bintang Yin-Yang, segi delapan donkmax-mix. 

Formula dirancang oleh Eddy Supriyatna Marizar. 

(Sumber: Eddy Supriyatna Marizar, 20 Mei 2009 dan 29 Nopember 2012) 

 

 

Pemetaan pemikiran "donkmax creative strategic" tercermin dalam donkmax mix. Racikan 

strategik donkmax mix berpijak pada creative management, creative economy, dan creative 

industry. Tujuan racikan ini adalah untuk meningkatkan kinerja gagasan kreatif (creative problem 

solving) secara maksimal dalam konteks manajemen dan kinerja produktif. Elemen donkmax-mix 

meliputi niat, doa, baca, pikir, ikhtiar, implementasi, inovasi, syukur. Delapan elemen proses 

kreatif donkmax-mix tersebut sebagai penggerak di dalam mengoperasikan model donkmax 

creative strategic agar dapat menghasilkan luaran secara maksimal (Bagan 8). 

Model creative strategic ini telah diujicobakan secara eksperimental sejak tahun 1977, 

kemudian dikembangkan di dunia industri dan bisnis sampai tahun 1996. Formulanya 

dipublikasikan di dunia pendidikan tinggi tahun 2009 pada Seminar Nasional Industri Kreatif di 

Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Tarumanagara. Model dikembangkan 

serta diseminarkan tahun 2012 dalam Seminar Nasional Desain dan Seni di FSRD Universitas 

Tarumanagara. Model donkmax creative strategic telah digunakan hingga saat ini dalam berbagai 

kegiatan. Aplikasinya telah dioperasionalkan, baik itu di dunia akademis, pelatihan, penulisan, 

penelitian, pengabdian masyarakat, organisasi, maupun di dunia industri dan bisnis sebagai 

praktisi. Berbagai luaran yang baru dan beda telah diwujudkan sebagai realisasi dari tindakan 

creative problem solving dengan memberdayakan model donkmax creative strategic. 

 
F. Penutup 

Dosen sebagai aset lembaga pendidikan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan tri 

dharma perguruan tinggi. Di dalam upaya mencapai luaran tri dharma secara maksimal dapat 

menggunakan donkmax creative strategic yang berbasis manajemen kreatif berupa creative 

problem solving. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan ide baru, beda, unik, dan solusi kreatif 

dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara maksimal. 

Model donkmax creative strategic bersifat idealistik, tetapi diramu secara logis, alamiah, dan 

praktis. Konsep dasarnya bahwa pikiran kreatif yang sering dianggap liar itu membutuhkan 

manajemen. Kreativitas ’harus’ dirancang, dikelola, dan dikendalikan secara efektif agar dapat 



 
 

10 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

mencapai tujuan manajemen, sehingga luarannya dapat diperoleh seacara maksimal. Model 

donkmax creative strategic merupakan rumusan di dalam mengoperasikan program industri kreatif 

bagi para akademisi, khususnya bidang desain sebagai perangkat daya saing global dalam tri 

dharma perguruan tinggi. Model donkmax creative strategic dapat pula diaplikasikan pada studi 

manajemen, entrepreneurship, bisnis, teknik, dan semua disiplin yang memerlukan creative 

problem solving.** 
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ABSTRAK 

  

Berbagai fenomena akibat media digital membentuk perilaku pengguna yang sangat dinamis belakangan ini. Di 

Indonesia, dasar hukum UU ITE mencakup bahasan yang sangat sempit dan kurang jelas mengenai rambu-rambu 

mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Keadaan ini dikarenakan oleh kesenjangan antara 

perkembangan sosial dengan kaedah media digital pada keseharian di masyarakat. Rujukan mengenai penggunaan 

media digital tentu sangat luas, seperti penggunaan untuk bersosialisasi, pemberitaan, pengumuman, berbagi opini, 

pergaulan, diskusi dan sebagainya. Dalam mengoptimalkan penggunaan media tentu diperlukan sebuah sosialisasi 

dan penyuluhan “Literasi Media Digital” di Komunitas Videographer “LinkPictureID” berbasis kreatif. Literasi ini 

berfokus pada generasi millenial dengan acuan fokus dan lokus, pada cakupan produksi. Penafsiran cakupan lokus 

pada komunitas videographer bernama “LinkPictureID” karena peminatan video di media digital yang semakin pesat, 

serta fokus pada bahasan konten dalam pengolahan isi yang menggali nilai kreatif. Pentingnya literasi dalam sosialisasi 

dan penyuluhan ini dilakukan karena videographer biasanya hanya memahami aplikasi tingkat teknis dan tidak paham 

aplikasi tingkat manajemen ataupun perencanaan nilai kreatif. Manajemen tidak kalah pentingnya dalam implementasi 

media digital sehingga dapat membuat produk video menarik yang dapat dipasarkan. Dalam implementasi literasi ini 

peserta diharapkan dapat mengoptimalkan video dalam bentuk digital dan dipasarkan melalui kanal video dengan 

manajemen sistem google adsense sebagai pendapatan. 

  

  

Kata Kunci : Literasi, Media, Digital, Kreatif 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan 

Perkembangan media digital sudah semakin pesat, dengan perkembangan penetrasi penggunaan 

internet yang terus meningkat dari 5 tahun terakhir; sebesar 43% menjadi di 56% menandakan 

bahwa media digital akan memainkan peran yang sangat besar. Perkembangan politik di AS 

dijelaskan dalam bingkai media digital sebagai “perilaku kolektif” BPPTIK – September 2016, 

agensi marketing We are Social mengeluarkan laporan pertumbuhan terkait perkembangan digital 

di beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam laporan We are Social ditemukan 

bahwa pertumbuhan pengguna aktif internet di Indonesia tumbuh sebesar 21% sejak Maret 2015. 

Diikuti pula oleh beberapa hal yang lain seperti penggunaan media sosial di Indonesia naik 19%, 

pertumbuhan Number of Mobile Subscriptions naik 6%, dan pertumbuhan pengguna aktif social 

mobile sebesar 19%. Pertumbuhan digital di Indonesia masih tergolong dalam kriteria rata-rata 

umum diskala global, namun jika dibandingkan dengan India, yang dikategorikan sebagai negara 

berkembang seperti Indonesia di bidang digital internet, maka Indonesia tertinggal jauh. 
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Dengan pertumbuhan bisnis online yang begitu pesat, masyarakat Indonesia akan mendapatkan 

manfaat positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan 

kerja baru dan lain-lain. Dengan demikian Indonesia tidak lagi sekadar menjadi target pasar bisnis 

internasional, tetapi sebaliknya dapat menjadi pengusaha e-commerce yang mumpuni hingga 

menjangkau pasar luar negeri. Pada tahun 2020, revolusi bisnis online Indonesia diprediksi akan 

mendongkrak Pendapatan Domestik Bruto sebesar 22%. Melihat perkembangan e-commerce di 

Tiongkok, maka kemungkinan hal yang sama dapat terjadi di Indonesia begitu besar karena 
Indonesia dan Tiongkok memiliki karakter yang sama. 

 

Dengan populasi yang bejibun, Indonesia dan Tiongkok menyediakan pasar yang begitu besar bagi 

pelaku bisnis lokal maupun internasional. Jika potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sudah 

pasti akan mendongkrak perekonomian nasional. Menurut laporan agensi marketing We are Social 

yang dikutip techinasia.com, pada awal tahun 2016 Blackberry Messanger (BBM) dan Facebook 

menjadi social platform teraktif di Indonesia. Sebanyak 79 juta dari 88 juta pengguna internet 

menggunakan Facebook sebagai social platform-nya. Selanjutnya, pada awal tahun 2016, BBM 

masih menjadi aplikasi teratas yang diunduh melalui Playstore, namun September 2016 kondisi 

itu telah berubah. Posisi BBM sebagai salah satu top social platform telah digantikan dengan 

aplikasi WhatsApp. WhatsApp dan Facebook menjadi social platform terpopuler bagi masyarakat 

pengguna internet Indonesia per September 2016. 

 

Konsep “kesenjangan digital” (digital divide) pertama kali diperkenalkan dalam laporan The 

National Telecommunication and Information Administration (NTIA) — sebuah badan 

pemerintah federal AS yang mengurusi bidang telekomunikasi dan informasi. Laporan tersebut 

memilah warga negara ke dalam dua kelompok: mereka “yang memiliki” dan “tak memiliki” akses 

pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital, sebagaimana ditambahkan 

oleh Steyn & Johnson (2011) dalam Postigo (2016) dalam tidak hanya berhubungan dengan akses 

fisik (baca: infrastruktur). Kesenjangan digital juga berhubungan dengan kesenjangan dalam 

bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnisitas, geografis, dan demografis. 

 

Persoalan kesenjangan ini terus mengiringi perkembangan teknologi informasi. Terlebih bagi 

negara dunia ketiga, persoalan ini adalah momok bagi pembangunan. Bahkan di negara maju 

sekali pun, dengan masyarakat yang “melek” terhadap teknologi digital, hambatan dalam akses 

TIK masih saja terjadi. 

 

Meski jangkauan internet semakin luas, Indonesia masih menyimpan berbagai macam persoalan. 

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan digital dengan mempercepat penetrasi 

internet di seluruh Indonesia. Program Indonesia Digital Network (IDN) dihadirkan sebagai solusi 

bagi konektivitas nasional. Tujuan program tersebut bukan hanya mendukung digitalisasi 

masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dalam 

menjawab tantangan global yang sudah di depan mata, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 

adalah salah satunya. 

 

Tentu, kebijakan ini patut kita apresiasi. Sayangnya, kebijakan ini menempatkan internet sebagai 

semata-mata entitas bisnis dengan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Alih-alih 

mengatasi ketimpangan akses internet, solusi konektivitas nasional melalui penanaman investasi 

teknologi informasi malah berpotensi memperlebar kesenjangan teknologi dan menciptakan 

eksklusi sosial. 
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Upaya mengatasi kesenjangan digital tidak cukup dengan hanya menggelontorkan investasi 

infrastruktur secara besar-besaran. Langkah ini memang terkesan membereskan seluruh persoalan, 

namun sebenarnya masih menyisakan aspek-aspek penting lain yang tak tersentuh. Pertemuan 

World Summit on the Information Society yang diselenggarakan oleh PBB telah merumuskan 

solusi integratif dan berkelanjutan dalam mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan 

membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi, dan edukasi TIK. 

 
Kurangnya perhatian negara dalam edukasi dan pembentukan masyarakat informasi ini ditambal 

oleh gerakan akar rumput. Gerakan DEMIT adalah salah satu inisiatif yang digerakkan masyarakat 

desa melalui pengembangan inovasi teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini sukses 

menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif 

pembahasan RUU Desa di akhir tahun 2014 silam melalui video conference. Hingga saat ini, 

DEMIT terus mengkonsolidasikan diri sebagai entitas pembangunan masyarakat desa. Selain itu, 

salah satu inovasi yang cemerlang lainnya adalah program 1000 web desa gratis dengan domain  

Desa.id yang semakin gencar belakangan ini. 

 

Inisiatif warga tersebut menjadi bukti cara mengatasi persoalan kesenjangan digital terutama yang 

berkaitan dengan literasi dan pembuatan konten-konten digital. Inisiatif-inisiatif seperti ini banyak 

berkembang di berbagai negara dan dikenal sebagai Community Technology Centers (CTC). 

Servon (2002) bahkan menulis bahwa, “Orang-orang mulanya pergi ke CTC untuk mendapatkan 

akses. CTC telah menjadi sebuah institusi komunitas baru.” Inisiatif-inisiatif ini punya potensi 

besar untuk mengatasi ketimpangan akses TIK, dan bisa dikembangkan menjadi kebijakan inklusi 

digital (digital inclusion policies). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah menciptakan knowledge 

society yang menyelaraskan proses literasi dengan akses TIK. 

 

Meski demikian, cara mengatasi persoalan kesenjangan digital tidak cukup dengan rumusan 

kebijakan dan program yang hanya menyasar pada kelompok masyarakat belum melek TIK. 

Pangkalnya, dalam beberapa kasus dapat kita temukan fakta bahwa persoalan kesenjangan digital 

bisa terjadi di kalangan masyarakat yang sudah melek sekalipun. Misalnya saja kelompok 

masyarakat kelas menengah perkotaan yang sering terjebak kedalam situasi histeria massa ketika 

mereka berinteraksi secara intens dengan internet terutama dalam  media sosial. Pada konteks ini 

dapat kita lihat bahwa problem penggunaan internet di Indonesia berkaitan erat dengan apa yang 

harus dan tidak harus dilakukan. Fenomena seperti konten-konten media digital yang tidak 

produktif, penyebaran berita-berita hoax, maraknya kriminalisasi warga negara yang terjerat Pasal 

27 Ayat 3 UU ITE dan rendahnya literasi adalah fakta yang tak dapat dihindari dari persoalan 

kesenjangan digital di Indonesia. Konsekuensinya, pada kasus-kasus tersebut, orang-orang yang 

kurang mengerti atau tidak mengetahui ihwal literasi informasi dapat menggiring terjadinya 

kekacuan karena larut dalam perilaku kolektif massa (trap from collective behavior). Oleh karena 

itu, perlu pemahaman terhadap aspek literasi dan penciptaan konten-konten digital. 

 

Penggunaan internet di Indonesia sendiri masih bersifat elitis dan tentu saja bertolak belakang 

dengan filosofi dasarnya yang mengandaikan kesetaraan. Elitisme internet di Indonesia 

menyangkut sentralisasi arus informasi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menciptakan 

ketidakmerataan dan kesenjangan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan.Bahkan di Pulau 

Jawa—termasuk masyarakat urban—masih ditemukan jurang yang lebar dalam menangkap 

pengertian tentang TIK. 

 

Kita ditantang untuk memiliki kecerdasan baru dalam mengelola TIK. Misalnya dengan menaati 

asas-asas verifikasi karena bagaimana pun, pada saat ini setiap orang berpotensi untuk tahu 
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berbagai macam hal melalui internet. Tentunya, internet harus dapat memberikan manfaat lebih 

banyak bagi masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Terakhir, kita masih terus 

belajar tentang bagaimana cara menginstalasi TIK kedalam kehidupan sosial politik kita. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Pendekatan Metode 

 

Dalam menjajaki masalah ini tim pelaksana melihat bahwa ada beberapa pendekatan yang bisa 

dilakukan dalam tahap pembelajaran. Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat, yakni perlunya sebuah dialog yang mempertemukan elemen-elemen dalam 

masyarakat yang bisa menjadi agen perubah dalam menyelesaikan digital divide. Dalam hal ini, 

interpretasi terhadap masalah adalah perlunya pembelajaran tahap lanjut. Pembelajaran ini tentu 

menargetkan kelompok yang memang memiliki kepentingan langsung dengan kebutuhan TIK dan 

juga berpotensi untuk merubah cara pandang masyarakat sekarang. 

 

Metode Kegiatan 

 

Adapun metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah diadakan pada tanggal 30 

September dan 1 Oktober 2017 yang lalu di Code Margonda, Foodcourt lantai 2, Depok Town 

Square. Kegiatan ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. Pengabdian kepada masyarakat ini 

menggunakan beragam metode pelatihan sebagai berikut: 

1. Ceramah 

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep mengenai Literasi Media Digital, 

Perkenalan pada Media Broadcast Online dalam memaksimalkan Adsense melalui 

Youtube yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta. Ceramah mengenai 

konsep ini disampaikan oleh Dharma Nasgul merupakan salah satu youtuber terkenal di 

Indonesia dan Bang Jek yang merupakan salah satu penulis skenario di beberapa film 

indi di Indonesia.  

2. Latihan / Praktik  

Pemilihan metode ini bertujuan agar peserta secara langsung dapat mengaplikasikan 

konsep mengenai Literasi Media Digital, Perkenalan pada Media Broadcast Online 

dalam memaksimalkan Adsense melalui Youtube. Selain hal tersebut peserta pun 

melakukan screening film komunitas berbasis digital di kegiatan ini. 

3. Preview, Evaluasi dan Tanya Jawab 

Metode ini digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa besar kemampuan 

pemahaman peserta terkait konsep mengenai Literasi Media Digital, Perkenalan pada 

Media Broadcast Online dalam memaksimalkan Adsense melalui Youtube yang telah di 

jelaskan dan dipraktikkan sebelumnya.  

 

Realisasi Pemecahan Masalah 

 

Pada kegiatan ini memang diperlukan sebuah program yang direncanakan secara berkala dan 

melalui perencanaan serta koordinasi dengan berbagai stakeholder. Ada beberapa hal yang 

Kemudian menjadi temuan pada acara yang menjadi butir butir penelaahan dalam merumuskan 

masalah, hal ini adalah sebagai berikut : 

1. Peserta memiliki antusias yang tinggi untuk membuat konten dan kebanyakan dari mereka 

adalah masih pemula sehingga masih terkendala alat – alat yang layak untuk produksi 

video. 
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2. Pemaksimalan adsense masih mengandalkan Search Engine Optimalization (SEO) dan 

Buzzword yang setiap bulannya selalu dinamika. 

3. Para peserta memiliki antusias untuk membuat konten namun masih sulit memahami niche 

atau unique selling point. Kebanyakakan dari peserta masih menggunakan konsep follower 

atau “meniru dari yang sudah sukses” dalam pembuatan konten. 

 

Dalam realisasi ini maka hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah workshop ini masih diperlukan 
pertemuan lanjutan yang bisa menjawab permasalahan diatas. Dalam hal ini, tim pelaksana sudah 

mengumpulkan semua kontak peserta yang membuka dialog agar bisa di tindak lanjuti pada waktu 

yang akan datang. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perkembangan media digital sangatlah 

cepat, dan diperlukan sebuah keterbukaan agar bisa memantau dalam bentuk bimbingan terbuka. 

 

Khalayak Sasaran  

 

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan undangan terbuka yang 

disebarkan melalui flyer digital yang disebarkan melalui media sosial. Akun media sosial mitra 

pun turut menyebarkan dengan harapan dapat menjaring peserta dengan kriteria pelajar, memiliki 

antusias atau giat dalam kegiatan vlogging, content production dan videographer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pelaksanaan 

1. Persiapan Bahan dan Instrumentasi Abdimas : Bahan dan Instrumentasi 

Abdimas yang kami gunakan adalah Laptop, Infocus, Materi Bahan 

Abdimas, spanduk, sertifikat baik bagi peserta maupun narasumber dan 

penyerahan plakat kepada narasumber serta dokumentasi. 

2. Pelaksanaan Desain : Pelaksanaan abdimas dilaksanakan dua tahap.  

- Tahap 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, 

pada tahap ini narasumber yaitu Dharma Nasgul selaku Youtuber dan 

Bang Jek selaku Penulis Skenario akan menjelaskan mengenai Literasi 

Media Digital, Perkenalan pada Media Broadcast Online dalam 

memaksimalkan Adsense melalui Youtube.  

- Tahap 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017, pada 

tahap ini peserta pun akan melakukan screening film komunitas 

berbasis digital. 

3. Tahapan Proses : Terselenggaranya workshop “Literasi Media” telah 

melalui beberapa proses. 

- Pencarian narasumber yang tepat untuk menjadi pembicara dalam 

workshop ini. 

- Pencarian tempat untuk pelaksanaan workshop ini. Tim pelaksana 

awalnya akan mengadakan workshop ini di Balai Kota Depok, 

tepatnya di Perpustakaan Umum Daerah Kota Depok, namun 

dikarenakan adanya kegiatan lain yang jadwalnya bersamaan 

dengan workshop ini maka tim pelaksana mencari alternatif lain. 

Setelah mencari alternatif lain, maka diputuskan pelaksanaannya 

diadakan di Code Margonda, Lantai 2, Depok Town Square.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, kami dari tim pelaksana dapat 

menyampaikan kesimpulan yang mana kemudian bisa dijadikan bahan evaluasi yang dapat 

diperhatikan oleh institusi maupun rekan dosen. Adapun kesimpulan yang dapat tim pelaksana 
rangkum sebagai berikut: 

1. Memperhatikan perizinan yang seharusnya dilakukan setidaknya 2 bulan sebelumnya. 

2. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan antara lain tempat dan jam yang sudah disosialisasikan 

melalui media sosial. 

3. Memperhatikan acuan pemberian sertifikat yang harus memenuhi syarat kelayakan melalui 

tes. 

4. Memperhatikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sehingga bisa membuatkan output yang baik, yakni berupa modul dan artikel yang 

harus dimasukan ke dalam jurnal ilmiah. 

 

Saran 

 

Adapun saran yang harus diperhatikan mencakup dua hal yakni prihal praktis dan juga 

perencanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut : 

1. Lebih memperhatikan aspek - aspek penyampaian dalam pengabdian kepada masyarakat 

seperti bahan, dan evaluasi tes yang harus terencana. 

2. Mengadakan kerjasama dengan venue atau pemberi tempat yang bisa memperlancar 

penyampaian pengabdian kepada masyarakat. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH  
 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana ingin banyak 

mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai upaya apresiasi kami sehingga kegiatan 

ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Apresiasi ini kami sampaikan kepada pihak-pihak 

antara lain: 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan bimbingan serta dukungan dalam bentuk 

keuangan maupun motivasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

2. Mitra kerja kami dalam program ini yakni komunitas videographer LinkPictureID dan 

Dakwah Multimedia.  

3. HexPicture sebagai mitra media dan pemberi data. 

4. Code Margonda di Depok Town Square yang telah berkenan untuk meminjamkan 

auditoriumnya serta tenaga untuk kepanitiaan pada kegiatan tersebut. 

5. Dinas Kominfo di Pemerintah Kota Depok yang banyak memberikan rekomendasi 

terhadap komunitas di Depok. 
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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan hal yang penting. Para siswa dimanapun terlebih di panti asuhan membutuhkan pengetahuan 

dan ketrampilan. Panti asuhan Yayasan Hieronimus dikelola oleh Tarekat Missionari Sanctorum Apostolorum (MSA) 

menampung siswa/i yang kurang mampu, dari berbagai tempat dan asal usul serta latar belakang.  Para dosen FE 

UNTAR terdorong membentuk tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa/I Panti Asuhan Hieronimus dengan cara memberikan penyuluhan/pelatihan mengenai manfaat dan cara 

penyusunan anggaran kas.  Materi pelatihan ini meliputi kas pribadi dan kas perusahaan, jenis dan fungsi kas, sumber 

dan penggunaan kas, dan pendekatan penyusunan anggaran kas.  Tujuan pelatihan ini adalah membuka wawasan para 

siswa tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengenai penyusunan anggaran kas dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dana bantuan pelatihan ini berasal dari LPKMV UNTAR untuk 

memberikan soft skill (memberikan pelatihan dan modul) dan memberikan infokus screen secara cuma-cuma kepada 

pihak Panti Asuhan  tersebut. Para anggota panti yang ada berjumlah 25 anak. Terbatasnya sarana dan prasarana yang 

tersedia di Panti Asuhan menyebabkan pelatihan dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenjang sekolah.  Kelompok 

pertama berjumlah 12 anak dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

sementara kelompok kedua berjumlah 13 anak dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Pelatihan berlangsung sehari penuh dan berjalan dengan baik dimana para  peserta sangat antusias dan aktif dengan 

kegiatan ini.  Pihak Panti Asuhan mengatakan bahwa mereka memang sangat membutuhkan suatu kunjugan pelatihan 

berkala yang tidak hanya sekedar memberikan barang sumbangan berbentuk fisik tetapi juga bekal pengetahuan dan 

ketrampilan untuk masa depan mereka. 

 

Kata Kunci : kas pribadi, kas perusahaan, jenis dan fungsi kas, sumber dan penggunaan kas, pendekatan  

                       penyusunan anggaran kas  

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Keseharian 

manusia dipenuhi berbagai kegiatan sesuai peran dan tugasnya, misalnya belajar dan ataupun  

bekerja. Hal itu dimaksudkan agar seseorang memiliki bekal untuk hidup mandiri, dan hal ini 

menjadi cara awal dari pengentasan kemiskinan bangsa. Para siswa dimanapun terlebih di Panti 

Asuhan membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan, misalnya tentang penyusunan anggaran kas 

yang dapat menunjang kegiatannya di masa depan. Sebelumnya mereka telah dibekali dengan 

pengetahuan dasar akuntansi, media sosial dan perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan, pengelolaan keuangan baik pribadi maupun perusahaan disertai dengan 

pemeriksaan kas/bank. 

 

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 kadang- kadang disebut juga dengan metode langsung. Pendekatan akunting 

keuangan kadang-kadang disebut juga dengan metode ikhtisar laba rugi atau metode tak langsung.   

 

mailto:augustpaosa@fe.untar.ac.id
mailto:djeni@fe.untar.ac.id
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Menurut Ellen Christina et al (2001:188) ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas, yaitu  

1. Anggaran Kas Jangka Pendek 

Anggaran kas jangka pendek adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan posisi 

kas untuk jangka waktu yang lamanya kurang lebih satu tahun.   

Anggaran kas jangka pendek disusun dengan cara menelusuri kegiatan–kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan aruk fisik keluar. Arus fisik masuk terjadi pada 

saat pihak perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya sehingga terjadi arus 
kas keluar pada saat pihak perusahaan membayar atas faktor produksi yang dibelinya tersebut.  

2.  Anggaran Kas Jangka Panjang 

Anggaran kas jangka panjang adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan posisi 

kas perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.Anggaran modal (capital budget) adalah 

merupakan anggaran jangka panjang namun bukan berarti anggaran jangka panjang hanya berupa 

anggaran modal. Pada dasarnya anggaran modal adalah anggaran yang disusun untuk pembelian 

aktiva tetap atau barang modal untuk investasi di mana pada umumnya memiliki umur ekonomis 

lebih dari satu tahun. 

 

Panti Asuhan Yayasan Hieronimus dikelola oleh Tarekat Missionari Sanctorum Apostolorum 

(MSA) menampung anak-anak/siswa/i yang tidak/kurang mampu, dari berbagai tempat dan asal 

usul serta latar belakang.  Panti Asuhan tersebut terutama berfokus pada anak-anak usia sekolah, 

penyandang cacat, pengamen maupun orangtuanya korban Putus Hubungan Kerja (PHK) sehingga 

tidak berkemampuan keuangan lagi.  

 

Dalam hal menunjang ketrampilan para anak panti asuhan, maka tim dosen FE UNTAR terdorong 

untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan  pelatihan mengenai bagaimana 

menyusun anggaran kas yang sangat berguna baik untuk kepentingan pribadi maupun saat mereka 

bekerja di masa yang akan datang. 

 

Harapannya setelah kegiatan PKM ini selesai maka dapat memberikan kontribusi positif bagi masa 

depan para siswa panti asuhan Yayasan Hieronimus. Selain memberikan pelatihan, kami akan 

membuat modul materi pelatihan ini agar dapat dipelajari kembali oleh para siswa atau diturunkan 

kepada adik-adik penghuni panti.   Selain itu dengan pelatihan ini maka dapat memberikan 

kontribusi positif sebagai pemicu kegiatan-kegiatan PKM lanj utan untuk memajukan pendidikan 

Indonesia.  

 

Berdasarkan hal diatas, maka kami melaksanakan kegiatan PKM dengan memberikan pelatihan 

dengan tema  “Pelatihan Penyusunan Anggaran Kas Bagi Para Siswa/I Panti Asuhan Yayasan 

Hieronimus”. 

 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : (1) Para siswa/peserta pelatihan dibimbing untuk mengerti 

dan dapat menyusun anggaran kas sesuai prosedur yang ada, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun untuk membantu pengelolaan keuangan di Panti Asuhan  dan juga dapat digunakan 

sebagai penambah pengetahuan pada saat mereka bekerja. (2) Mengkaji lebih lanjut teori anggaran 

kas melalui diskusi dalam pelatihan (3) Mendukung pencanangan UNTAR sebagai pusat kajian 

kewirausahaan dan inovasi bisnis.   
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2.  METODE PELAKSANAAN PKM 

 

1. Ruang Lingkup 

Pelatihan penyusunan anggaran kas ini dikhususkan untuk siswa/i panti asuhan dengan tingkat 

pendidikan SMK dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang.  Sedangkan untuk  siswa/I dengan 

tingkat pendidikan SD dan SMP mendapatkan simulasi untuk bekerjasama dalam suatu tim dengan 

menjawab beberapa pertanyaan dalam bentuk perlombaan, dengan jumlah peserta sebanyak 13 

orang.   

 

Adapun materi pelatihan penyusuan anggaran kas ini meliputi : (1) Pengertian kas  (2) Kas pribadi 

dan kas perusahaan  (3) Jenis dan fungsi kas  (4) Tujuan penyusunan perencanaan anggaran kas            

(5) Sumber dan penggunaan kas (6)  Pendekatan penyusunan anggaran kas 

 

 

2.  Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 
Tahap Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan 

Persiapan 1.    Analisis Kebutuhan pelatihan 

2.    Penyusunan Proposal PKM 

3.    Penyusunan Modul Pelatihan 

4.    Perencanaan Alur Kegiatan                

5.    Pelaksanaan Pelatihan 

    Desember 2016 

Desember 2016 

Februari 2017 

Maret 2017 

 

FE UNTAR 

Pelaksanaan Pelatihan 2 April 2017 Panti Asuhan  

Penyelesaian Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Mei - Juni 2017 FE UNTAR 

 

3.   Tahapan Kegiatan PKM 

Adapun tahapan-tahapan kegiatan PKM sebagai berikut : 

 

Tahap Persiapan 

 

 

 

 

Tahap Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

Menganalisa kebutuhan pelatihan, menelaah pustaka berkaitan dengan 

pelatihan dalam kegiatan pkm, membuat dan memperbaiki proposal 

kegiatan,  menyusun materi pelatihan dan modul pelatihan. 

Mengadakan rapat sebelum pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan 
souvernir, sumbangan, dan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan 

PKM, melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan/jadwal kegiatan 

PKM. 
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Tahap Evaluasi 

 

 

 

 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Hasil Kegiatan PKM 

Kegiatan dimulai pada pukul 08:00 yaitu berangkat menuju tempat PKM, dengan agenda acara  

sebagai berikut :       

                                                       Tabel 2. Agenda Acara Kegiatan PKM 
Pukul Kegiatan 

09.00-09.30 

09.30-10.30 

10.30-12.30 

 

12.30-13.30 

13.30-15.30 

15.30-16.00 

Pembukaan dan sambutan 

Pelatihan mengenai pemahaman dan fungsi anggaran kas   Pelatihan 

prosedur penyusunan anggaran kas sesuai standar disertai dengan sesi 

tanya jawab 

Makan siang 

Simulasi pelatihan kerjasama tim (permainan dan lomba) 

Penutupan dan pemberian cinderamata 

 

Pembukaan diawali oleh doa dari perwakilan Panti Asuhan Hieronimus, dilanjutkan dengan 

sambutan oleh ketua tim pelaksana kegiatan PKM dan ketua panti asuhan Hieronimus.  Setelah 

itu dilakukan ramah tamah dengan cara bernyanyi bersama dan foto bersama.  Pelatihan dimulai 

pukul 09.30.  Para anggota panti yang ikut serta dalam pelatihan secara keseluruhan terdiri dari 

25 anak.  Dari 25 tersebut kami membagi ke dalam 2 kelompok berdasarkan jenjang sekolah.  

Kelompok pertama berjumlah 12 anak dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), sementara kelompok kedua berjumlah 12 anak dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

Materi pelatihan bagi kelompok pertama adalah pelatihan penyusunan anggaran kas disertai   

dengan modul pelatihan.  Modul pelatihan berisi mengenai pemahaman kas secara umum, 

tahapan-tahapan penyusunan anggaran kas sesuai standar akuntansi, dan contoh-contoh 

penyusunan anggaran kas jangka pendek dan jangka panjang. 

 

Pada kelompok kedua, pelatihan ditujukan kepada anak panti asuhan dengan tingkat pendidikan 

SD dan SMP.  Pelatihan pengelolaan keuangan diberikan dalam bentuk simulasi melalui 

permainan /games untuk meningkatkan kerjasama tim yang baik. 

Sebagai kontribusi, panitia juga memberikan beberapa keperluan pelatihan untuk disumbangkan 

ke Panti Asuhan Hieronimus  seperti : projector screen, souvenir dari  FE UNTAR 

(map,notebook,pen = 25 buah dan jam dinding = 3 buah) yang dibagikan pada seluruh siswa/i 

yang ada di panti asuhan. 

 

2.  Target Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Yayasan Hieronimus adalah sebuah Panti Asuhan yang menampung anak-anak usia sekolah dari 

berbagai latar belakang, asal usul dan daerah. Didirikan sekitar tahun 2002 dan  terdaftar sebagai 

Yayasan sosial pada tahun 2012 lalu,  Dengan Visi : Ikut berperan serta menjadi perpanjangan 

tangan Tuhan dalam karya penyelamatan kehidupan bagi anak-anak miskin dan terlantar, korban 

Mengadakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan 

yang diperlukan untuk kegiatan PKM selanjutnya, menyusun laporan 

akhir dan melakukan monev, mempublikasikan laporan pada seminar. 
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keretakan rumah tangga serta anak-anak berkebutuhan khusus.  Sedangkan Misi : (1) 

memberikan pendidikan yang layak, bagi semua orang tanpa membedakan status sosial maupun 

SARA, (2) menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan 

Tuhan, (3) mendidik anak-anak agar kelak menjadi pribadi yang pekerja keras, bertanggung 

jawab, serta bertahan dalam segala situasi hidup, dan (4) mengembangkan bakat dan kreativitas 

anak dalam segala hal.          

 
Target/sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/i Panti Asuhan Yayasan Hieronimus khususnya 

siswa/i SMK dan perguruan tinggi dengan harapan setelah mengikuti pelatihan ini selain 

menambah pengetahuan, mereka juga dapat mengaplikasikan penyusunan anggaran kas untuk 

pribadi mereka, dan bekerja, maupun untuk membantu pengelolaan keuangan pada panti asuhan 

Hieronimus. 

 

3. Luaran yang dicapai  

 

Luaran dari kegiatan ini berupa modul dengan judul Pelatihan Penyusunan Anggaran Kas Bagi 

Para Siswa/I Panti Asuhan Yayasan Hieronimus, dimana modul tersebut berisi cara menyusun 

anggaran kas disertai dengan contoh soal dan beberapa latihan.  Luaran lainnya yang telah 

dicapai yaitu tersusunnya artikel yang siap untuk dipublikasikan. 

 

Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan : 

 

 
 

Gambar 1  Pelatih dan Para Peserta Pelatihan di Yayasan Hieronimus 

 

 
 

Gambar 2. Pelatihan penyusunan anggaran kas oleh Djeni Indriani dan Margarita Ekadjaja 
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Gambar 3.  Simulasi kerjasama tim oleh Augustpaosa Nariman dan Henny 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Kesimpulan    

Pelatihan dapat disimpulkan berjalan dengan baik.  Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini.  

Mereka mengakui bahwa mereka memang sangat membutuhkan suatu kunjugan yang tidak 

hanya sekedar memberikan barang sumbangan berbentuk fisik tetapi juga bekal pengetahuan 

dan ketrampilan untuk masa depan mereka. 

 

Ada permintaan dari Yayasan Hieronimus agar kegiatan ini dapat berlanjut, terutama dari segi 

pendekatan secara personal terhadap para anggota Panti Asuhan Hieronimus. 

 

 

2. Implikasi 

Implikasi kegiatan PKM ini adalah anak-anak dapat menyusun anggaran kas dengan tolak ukur 

hasil pengerjaan soal-soal latihan dengan nilai baik.  Namun keterbatasan fasilitas seperti 

komputer dan suasana ruangan yang  menjadikan para peserta   tidak maksimal dalam belajar 

pengelolaan keuangan dengan aplikasi software.  Selain itu adanya keterbatasan waktu bagi para 

peserta pelatihan karena jadwal kegiatan mereka yang pada selama di panti, hal ini menjadi 

kendala tidak semua anak yang dapat mengikuti pelatihan ini. 

 

Sehingga tim PKM mendapatkan saran sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan dan kunjungan 

panita berikutnya terutama untuk memenuhi permintaan pihak panti mengenai materi pelatihan 

lanjutan agar pengetahuan anak panti tidak hanya sebatas pendidikan yang diperoleh dari 

sekolah melainkan aplikasi sebenarnya dalam bisnis. 
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PSIKOEDUKASI PADA KAUM USIA LANJUT 

Meike Kurniawati & Naomi Soetikno 

 

ABSTRAK 

Jumlah penduduk usia lanjut (lansia) di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari 

seluruh penduduk Indonesia tahun 2014 (BPS, 2014). Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia cukup 

besar dan memerlukan perhatian mengingat pada usia ini mereka umumnya banyak mengalami permasalahan 

psikologis. Di Indonesia, hal – hal berkaitan dengan lansia diatur dalam UU yaitu UU Republik Indonesia N0. 13 

tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dimana menurut UU ini, lansia adalah orang yang berusia 60 tahun 

keatas.  

Masalah pada usia lanjut yang paling sering adalah dikarenakan kondisi fisik yang mengalami penurunan fungsinya 

dan juga permasalahan dalam hal perubahan status social, dari kondisi pernikahan maupun pekerjaan (Kail & 

Cavanaugh, 2010). 

Gereja mitra memiliki jemaat mayoritas (sekitar 80%) adalah orang lanjut usia. Berdasarkan informasi dari pengurus 

dan pemimpin gereja mitra, permasalahan orang lanjut usia sangat beragam dan banyak jemaat yang bahkan beberapa 

kali harus mendapat konseling dan perhatian khusus dari pengurus dan pemimpin gereja. 

 Kondisi tersebut diatas, membuat pihak gereja mitra (melalui hasil survey dan evaluasi kegiatan PKM 

sebelumnya) meminta diadakan kegiatan dengan sasaran orang lanjut usia. Menurut gereja mitra, sangat penting 

apabila ada kegiatan PKM yang bisa memberikan informasi yang tepat kepada orang usia lanjut mengenai kondisi 

dirinya. Oleh sebab itu, diadakanlah seminar dengan tema “Kebermaknaan Hidup Lansia”. Seminar ini adalah seminar 

pertama yang menargetkan peserta lansia, dimana sebelumnya seminar seringkali ditujukan untuk remaja.  

 

Kata kunci : Psikoedukasi lansia, Kebermaknaan hidup lansia, 

 

Pendahuluan 

Jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen 

dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014 (BPS, 2014). Angka ini menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk usia lanjut cukup besar dan memerlukan perhatian mengingat pada usia ini mereka 

umumnya banyak mengalami permasalahan psikologis. 

Masalah pada usia lanjut yang paling sering adalah dikarenakan kondisi fisik yang mengalami 

penurunan fungsinya. Permasalahan pada kondisi jantung dan saluran pernapasan sering dialami 

oleh orang usia lanjut. Penyakit lain yang dialami orang usia lanjut yang mengganggu fungsi 

berpikirnya seperti Parkinson, demensia, stroke. Penyakit yang lain dialami oleh orang usia lanjut 

seperti menurunnya fungsi pendengaran, menurunnya fungsi pencernaan, dan mobilitas. Orang 

usia lanjut juga mengalami permasalahan dalam hal perubahan status social, dari kondisi 

pernikahan maupun pekerjaan (Kail & Cavanaugh, 2010). Suadiman (2011) menyatakan bahwa 

masalah yang dihadapi usia lanjut adalah: (1). Masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan 

menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhenti dari pekerjaan utamanya. 

Hal ini tentunya berakibat pada menurunnya pendapatan yang mungkin akan dikaitkan dengan 

pemenuhan kebutuhan sehari - hari; (2). Masalah sosial. Masalah sosial ditandai dengan 

berkurangnya kontak sosial baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat, ataupun teman 

kerja sebagai akibat dari terputusnya hubungan kerja; (3). Masalah kesehatan. Masalah kesehatan 

pada masa tua ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap berbagai penyakit. 

Kerentanan terhadap penyakit itu terjadi karena kelemahan organ, fisik sehingga menimbulkan 

munculnya penyakit; (4). Masalah Psikologis. Kesepian, rasa tidak berdaya, tidak berguna, 

ketergantungan, dll.  

Pada saat orangtua yang sudah mencapai tahap usia lanjut dan mulai mengalami hidup 

sendiri dan ada juga yang mengalami ketidakberdayaan dikarenakan sakit, maka perawatan untuk 

usia lanjut menjadi penting. Perawatan pada orang usia lanjut perlu memerhatikan hal-hal terkait 

dengan kondisi fisik dari mereka bila adanya penyakit yang sedang dialami. Yang perlu 
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diperhatikan juga adalah kondisi psikologis dari mereka terlebih lagi bila mereka mengalami 

ketidakberdayaan, tidak adanya keluarga yang mendampingi, sakit yang berkelanjutan, dan 

masalah-masalah psikologis lainnya (Kring, Johnson, Davison, Neale, 2010). 

Dengan kondisi adanya jumlah dari orang usia lanjut serta permasalahan psikologis yang 

seringnya dialami oleh lansia, maka perlu adanya pemberian informasi yang tepat kepada lansia 

mengenai kondisi diri dan bagaimana menghadapinya. Pemberian informasi kepada orang usia 

lanjut dapat diberikan melalui penyuluhan. Menjadi tanggung jawab kami dari fakultas psikologi 
Untar untuk memberikan informasi yang tepat mengenai keadaan orang usia lanjut serta perawatan 

untuk mereka. 

Gereja mitra memiliki jemaat mayoritas (sekitar 80%) adalah orang lanjut usia. Berdasarkan 

informasi dari pengurus dan pemimpin gereja mitra, permasalahan orang lanjut usia sangat 

beragam dan banyak jemaat yang bahkan beberapa kali harus mendapat konseling dan perhatian 

khusus dari pengurus dan pemimpin gereja 

Permasalahan yang umumnya dihadapi jemaat lanjut usia adalah hilangnya semangat hidup 

karena berbagai persoalan yang terjadi pada keluarga mereka, hilangnya semangat hidup karena 

menderita penyakit, dan lain sebagainya. Hilangnya semangat hidup mengakibatkan munculnya 

serangkaian perilaku destructive antara lain: menolak mengikuti program penyembuhan, 

mengisolasi diri, bahkan terdapat kasus keinginan dan percobaan bunuh diri.  

Masalah yang dihadapi lansia, tentunya dapat dicegah. Lansia tetap dapat berhasil melewati 

masa tua dengan bahagia. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan lansia (Berk, 2007) 

adalah: kontrol diri dalam ketergantungan dan kemandirian, Memberikan dukungan sosial dan 

persahabatan yang menyenangkan, penguatan konsep diri, menerima perubahan, mengembangkan 

kematangan spiritual, dll. Coon & Mittere (2007) mengatakan bahwa lansia dapat berhasil apabila 

lansia fokus pada apa yang bisa dilakukan, menemukan cara untuk tampil dengan baik dan optimis.  

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tim 

menawarkan solusi berupa program yang konkrit dan tepat guna bagi mitra. Adapun program 

tersebut adalah: Psikoedukasi pada lansia (Kebermaknaan hidup lansia & Bahagia di Usia Senja).  

Tujuan kegiatan ini adalah : memberikan pemahaman mengenai kebermaknaan hidup lansia dan 

bagaimana menjadi bahagia di usia senja. 

Manfaat Kegiatan adalah : dengan adanya seminar psikoedukasi diharapkan nantinya dapat 

membantu mitra menyelesaikan masalah, dengan menyiapkan lansia dan orang-orang di 

sekitarnya (seperti : keluarga, pengurus gereja dan pemimpin gereja). 

 

Metode  

Partisipan dalam kegiatan ini adalah (1). Orang usia lanjut; (2). Pemimpin Gereja; (3). Pengurus 

Gereja. Baik dari gereja mitra maupun gereja lain. Partisipan berjumlah 33 orang.  

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi.  

Tim yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: 

Meike Kurniawati S.Psi., MM selaku Ketua pelaksana kegiatan. Spesialiasi dibidang psikologi 

perkembangan & Marketing 

Naomi Soetikno M.Pd., Psi selaku Anggota pelaksana kegiatan. Kandidat dokter dalam bidang 

psikologi pendidikan, dengan majoring keilmuan adalah klinis anak. Pengalaman praktek di 

beberapa rumah sakit di Jakarta. 

Tahapan Kegiatan 

Kamis, 23 Febuari 2017 

Perjalanan Jakarta – Surabaya – Probolinggo 

Jumat, 24 Februari 2017 

 Waktu pelaksanaan seminar pada pukul 18.30 – 20.30 WIB.  

 Seminar diawali dengan pembukaan oleh Ketua Komisi Lansia 
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 Seminar dibagi menjadi beberapa sesi: (1). Sesi I “Kebermaknaan Hidup Pada Lansia”, 
(2). Sesi istirahat dan makan malam, (3). Sesi II “Bahagia di Usia Senja”, (4). Sesi tanya 

jawab. 

 Sesi I mengenai kebermaknaan hidup pada lansia dibawakan oleh Ibu Naomi Soetikno, 
selama 60 menit dan dilanjutkan dengan istirahat makan malam selama 20 menit.  

 Sesi II mengenai bahagia di usia senja, disampaikan oleh Ibu Meike Kurniawati, setelah 
sesi makan malam. Sesi ini berlangsung selama 30 menit. Dan dilanjutkan dengan sesi 

tanya jawab. 

 

Hasil & Pembahasan  

Kegiatan Psikoedukasi ini didasari oleh data yang didapat dari mitra mengenai bagaimana masalah 

yang dihadapi lansia. Masalah seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan yang paling banyak adalah 

masalah kesehatan yang berimbas pada masalah psikologis. Suadiman (2011) menyatakan bahwa 

masalah kesehatan pada masa tua ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap 

berbagai penyakit. Kerentanan terhadap penyakit itu terjadi karena kelemahan organ, fisik 

sehingga menimbulkan munculnya penyakit. Masalah Psikologis berkaitan dengan rasa kesepian, 

rasa tidak berdaya, tidak berguna, ketergantungan, merasa putus asa, dll.  

Psikoedukasi dilakukan untuk membantu lansia memahami bagaimana menjadi lansia yang 

berhasil, yang bisa menikmati hari orang tua dengan baik. Oleh sebab itu, materi yang dibawakan 

dalam psikoedukasi adalah tentang kebermaknaan hidup lansia dan bahagia di usia senja. 

Pembuatan materi psikoedukasi ini mengacu pada faktor – faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan lansia dari Berk, (2007) dan Coon & Mittere (2007). 

Psikoedukasi dihadiri oleh 33 orang. Terdiri dari para usia lanjut, pemimpin dan pengurus gereja, 

baik dari gereja mitra maupun gereja lain. Kegiatan psikoedukasi dilaksanakan pada Jumat, 24 

Februari 2017 bertepatan dengan jadwal kegiatan perkumpulan lansia yang diadakan 1 bulan satu 

kali, dimulai pada pukul 17.30 WIB. Para peserta mendapat materi dan doorprize. Jadwal 

berakhirnya seminar menjadi agak larut karena banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan 

berbagi informasi seputar kehidupan pada usia lanjut.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa perwakilan peserta (14 peserta lansia, 2 pemimpin gereja, 

dan 6 pengurus gereja), peserta merasa senang dengan kegiatan ini karena  baru kali ini mereka 

mendapat kesempatan untuk mengikuti seminar menambah pengetahuan. Dimana biasanya 

menurut peserta, seminar banyak diadakan untuk remaja sedangkan untuk lansia tidak pernah. 

Dengan adanya seminar ini para peserta menyatakan bahwa mereka memahami dan baru 

menyadari bahwa menjadi lansia dapat tetap bersemangat dan berhasil. 

 

Kesimpulan  

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi para peserta. 

Bagi UNTAR kegiatan ini juga merupakan ajang promosi dalam mengenalkan UNTAR di 

Probolinggo – Jawa Timur. Pihak gereja menyambut baik kegiatan ini dan mengharapkan adanya 

kontinuitas dari kegiatan ini. Karena menurut pihak Gereja, orang usia lanjut paling kurang 

mendapat perhatian dibanding remaja. Remaja banyak mendapat seminar dan pelatihan, tetapi 

untuk orang usia lanjut nyaris tidak pernah. 
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PENDAMPINGAN SISWA PAKET C DALAM MENGHADAPI UJIAN 

NASIONAL DAN PEMILIHAN KARIR 

 

Monika M.Psi., Psi  

Meike Kurniawati, S.Psi, MM 

Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara 

Jakarta 

 

ABSTRAK 

Program Paket C adalah  program pendidikan nonformal sebagai alternatif dari Dinas Pendidikan yang diperuntukkan 

bagi siswa-siswi yang putus sekolah atau yang tidak sempat mengecap pendidikan formal SMA karena berbagai alasan. 

Ketika siswa lulus program paket C, mereka dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan karir yaitu pemilihan 

bidang studi yang akan ditekuni di universitas atau bidang pekerjaan yang akan diambil. Kekeliruan dalam memilih 

bidang studi atau dalam memilih bidang pekerjaan seringkali dapat menimbulkan masalah serius. Keselarasan antara 

bidang yang diminati dengan bakat, akan menimbulkan perasaan positif yang membuat seseorang mau melibatkan 

dirinya secara penuh untuk menekuni bidang tersebut, dan sebaliknya. Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, 

dipandang penting untuk memberikan pendampingan kepada para siswa Program Paket C ini. Adapun pendampingan 

yang diberikan antara lain, seminar mengenai informasi terkait karir, minat-bakat siswa, tes minat siswa. Selain itu, 

dalam waktu dekat para siswa akan menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, pada kegiatan ini juga diberikan 

langkah-langkah praktis untuk menyiapkan para siswa menghadapi UN. Hasil dari pendampingan yang diberikan ini 

adalah para siswa mendapatkan informasi mengenai bakat dan minat dirinya. Setelah mengetahui informasi mengenai 

bakat dan minat diri ini, selanjutnya mereka dapat mencari alternatif pilihan karir yang nantinya dapat mereka tekuni. 

Langkah-langkah ini merupakan tahapan pengambilan keputusan karir. Dengan demikian, para siswa Paket C sudah 

dapat melakukan tahapan yang pertama dalam pengambilan keputusan karir yaitu mengetahui informasi mengenai 

bakat dan minat diri mereka.  

 

Kata kunci: Paket C, Karir, Minat, Bakat 

 

 

PENDAHULUAN 

Ketika siswa lulus dari SLTA atau sederajat (termasuk siswa kejar paket C), mereka 

dihadapkan pada masalah pemilihan bidang studi yang akan ditekuni di Universitas atau masalah 

pemilihan bidang pekerjaan. Pada masa inilah sebenarnya pengambilan keputusan karir seseorang 

telah dimulai. Pengambilan keputusan karir merupakan hal yang kompleks. Individu dapat saja 

menemui kesulitan dalam melakukannya. Proses pengambilan keputusan karir memiliki 

karakteristik yang sama seperti pada proses pengambilan keputusan lainnya, yang berarti bahwa 

proses yang ada melibatkan seorang individu yang memilih apa yang dia rasa  paling tepat dari 

berbagai kemungkinan karir berdasarkan pada perbandingan dan evaluasi atas alternatif-alternatif 

karir, dengan memperhatikan kenyataan bahwa perbandingan dan proses evaluasi tersebut 

dipengaruhi baik oleh karakteristik program pendidikan/profesi dan karakter individual. Selain itu, 

proses pengambilan keputusan karir memiliki beberapa ciri khusus, misalnya seorang individu 



 
 

31 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

membuat keputusan dari berbagai kemungkinan karir, untuk setiap alternatif karir tersedia 

informasi yang melimpah, dan fakta bahwa berbagai aspek profesi harus dipertimbangkan 

(misalnya durasi proses pendidikan, kemandirian dalam pekerjaan dll). (Gati, Kraus, & Osipow, 

1996) 

Dalam pengambilan keputusan karir, kemampuan individu berdampak pada diterimanya 

individu tersebut pada pelatihan atau pekerjaan yang diinginkannya, kemampuan individu juga 

berperan penting dalam pengambilan keputusan karir (Gottfredson, 1986, dalam Gati, 2013). 

Pengukuran kemampuan individu  seringkali dilakukan sebagai pertimbangan selama proses 

konseling (Gottfredson, 2005; Osipow & Fitzgerald, 1996, dalam Gati, 2013). Alat ukur 

kemampuan dengan paper and pencil, seperti tes intelegensi, hanya mencakup beberapa 

kemampuan. Individu harus menggunakan estimasi diri (self-estimates) dalam membuat 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan karir. Prediger (1999, dalam Gati 2013) menyatakan 

spesifik domain pada kemampuan estimasi diri lebih relevan dalam pemilihan karir dibandingkan 

faktor kemampuan umum (inteligensi). 

Campbell dan Hefferman (dalam Gati, 2009) mengklasifikan kesulitan dalam pengambilan 

keputusan karir dalam beberapa kategori dan sub kategori. Taksonomi yang diajukan membagi 

kesulitan pengambilan keputusan karir ke dalam tiga kategori mayor yaitu: 1) kategori kurangnya 

kesiapan (lack of readiness), 2) kurangnya informasi (lack of information), dan 3) 

ketidakkonsistenan informasi (inconsistent information). 

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan karir atau dalam memilih bidang studi atau 

bidang pekerjaan dapat terjadi karena kurang informasi mengenai minat – bakat yang dimiliki oleh 

para siswa. Bakat mencerminkan kemampuan untuk belajar (Ramsay, 2008) atau karakteristik 

pribadi yang mengarahkan seseorang untuk meraih kesuksesan (Reed & Wolniak, 2005).  

Bakat berbeda intensitasnya pada setiap orang, bakat dibawa sejak lahir dan relatif tidak 

berubah dalam situasi normal (Salkind & Rasmussen, 2008). Berbeda dengan bakat, minat 

mencerminkan interaksi antara keinginan, harapan, pengalaman, atau kebutuhan sehingga 

menggerakan seseorang untuk menyukai hal tertentu (Niles&Bowlsbey, 2009)     

Keselarasan antara bidang yang diminati dengan bakat yang kuat di bidang yang diminati 

akan menimbulkan perasaan positif yang membuat seseorang mau melibatkan dirinya secara 

penuh untuk menekuni bidang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menekuni bidang yang 

sebenarnya kurang diminati, berbagai problematika psikologis dapat muncul. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan munculnya masalah. 
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Berdasarkan taksonomi kesulitan pengambilan keputusan karir, pada siswa Paket C 

kategori kurangnya kesiapan siswa dapat diatasi dengan mempelajari berbagai pengetahuan dan 

ketrampilan selama mereka belajar di Program Paket C, terutama terkait karir yang akan mereka 

tekuni kelak. Sedangkan kategori kurangnya informasi dan ketidakkonsistenan informasi 

merupakan target sasaran pemenuhan dari pengabdian kepada masyarakat ini. Secara lebih 

spesifik, informasi yang dimaksud di sini adalah lebih ke informasi mengenai cara mengenali diri 

sendiri (dalam hal ini bakat/potensi yang dimiliki), serta cara mengenali minat karir dalam diri, 

dan kemudian mengolah informasi ini dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan karir 

di masa yang akan datang. 

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, dipandang penting untuk memberikan 

informasi terkait minat-bakat siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui test untuk menggali arah 

minat siswa yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan (bakat) setiap siswa. Hasil test 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa dan orang tua untuk menentukan jurusan 

bidang studi atau bidang pekerjaan yang lebih sesuai sehingga dapat memacu siswa untuk lebih 

tekun dan sukses. 

Selain itu, dalam waktu dekat, para siswa harus menghadapi Ujian Nasional sebagai salah 

satu persyaratan kelulusan. Oleh karena itu, pada kegiatan ini juga akan diberikan langkah-langkah 

praktis dan strategis dalam menghadapi Ujian Nasional, agar para siswa dapat lebih 

memaksimalkan usahanya dalam menghadapi UN. 

 

METODE PENELITIAN 

Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan ini adalah siswa kejar paket C sebanyak 70 orang dan pengajar Paket C sebanyak 

20 orang. Namun demikian, pada kenyataannya jumlah siswa yang hadir pada acara seminar ini 

adalah sebanyak 29 siswa dan 3 orang tutor Paket C. 

Pelaksanaan 

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

menawarkan solusi berupa program-program yang konkrit dan tepat guna bagi para siswa dan 

pengajar Paket C, serta bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri di 

Jakarta Barat. Adapun program-program tersebut antara lain, sebagai berikut: 

1. Pembicaraan dengan Penanggung jawab dan pengajar di PKBMN, dengan tujuan 

membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa dan pengajar Paket C dan 

diskusi mengenai upaya penanganannya. 
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2. Pemberian tes minat dan seminar kepada para siswa Paket C, dengan tujuan memberikan 

pemahaman tentang karir dan pengambilan keputusan karir yang tepat untuk masa depan 

yang lebih baik. 

Kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2017, bertempat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di 

daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seminar ini dihadiri oleh 29 peserta dari siswa paket C. Pembicara seminar, dalam hal ini 

Ibu Monika dan Ibu Meike Kurniawati, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, dan 

dibantu oleh Sdri. Jovita Edlyn yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Untar angkatan 

2015, sekaligus alumni dari Program Paket C di PKBMN. Selain membantu dalam proses 

administrasi, Jovita juga memberikan motivasi pada para siswa Paket B dan Paket C bahwa siswa 

program paket juga dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi dan dapat sukses di bidangnya. 

Hasil dari pembicaraan dengan penanggung jawab dan pengajar di PKBMN, permasalahan 

utama yang dihadapi para siswa Paket C adalah komitmen mereka untuk mengikuti program ini 

dengan baik. Para siswa yang tercatat mengikuti program paket C adalah 103 siswa, namun tidak 

lebih dari 50% yang aktif. Hal ini dikarenakan  kesibukan para siswa Paket C tersebut, yang 

sebagian besar saat ini sudah bekerja. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada 56 siswa Paket C di 

PKBMN tersebut menunjukkan bahwa saat ini mereka masih belum mengetahui secara pasti bakat 

dan minat yang mereka miliki. Para siswa tersebut memillih Program Paket C karena ingin 

mendapatkan ijazah SMA supaya kelak dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Saat ini 

sebagian besar dari mereka di sektor informal, dengan latar belakang keluarga yang juga bekerja 

di sektor informal. 

Dari hasil Tes Minat Holland tampak bahwa area minat para siswa Paket C cukup beragam. 

Dari minat yang beragam ini, para siswa diarahkan untuk dapat mencari pekerjaan yang sesuai 

dengan bidang minatnya, misalnya siswa yang memiliki minat di area conventional dapat 

diarahkan ke pekerjaan yang sifatnya klerikal seperti pekerjaan administrasi. Dengan demikian, 

untuk selanjutnya, dapat diberikan pelatihan mengenai pengenalan program Microsoft office bagi 

para siswa ini supaya dapat memiliki ketrampilan yang lebih mumpuni di bidang administrasi. 

Pada saat selesai seminar, penulis melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para siswa 

mengenai materi yang dijelaskan. Para siswa tampak antusias bertanya tentang bakat dan minat 

diri mereka apakah sesuai dengan pekerjaan ingin mereka tekuni nantinya. Setelah berdiskusi 
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dengan para siswa, penulis menyimpulkan bahwa setelah memperoleh informasi ini para siswa 

menjadi bersemangat untuk mencari alternatif pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

Hal ini berarti para siswa sudah siap melanjutkan langkah pengambilan keputusan karir yang 

berikutnya setelah memperoleh informasi, yaitu langkah mencari alternatif karir/pekerjaan ynag 

ingin ditekuni. 

Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini memang baru sampai tahap 

memperoleh informasi karir. Namun demikian, melihat respon positif dari para siswa Paket C, 

maka untuk program selanjutnya, dapat melanjutkan langkah pengambilan keputusan karir yang 

berikutnya yaitu membuat alternatif, memahami konsekuensi dari tiap alternatif, dan mampu 

membuat perencanaan ke depan. 

 Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan memberikan angket pada para siswa Paket 

C, diperoleh informasi bahwa para peserta seminar merasa bahwa informasi yang disampaikan 

sangat bermanfaat bagi perencanaan karir mereka selanjutnya. Para peserta memberikan masukan 

agar dapat diberikan langkah-langkah praktis untuk dapat menentukan pilihan pekerjaan yang 

tepat untuk mereka dan agar mereka cepat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 

minat mereka. 

Pimpinan PKBMN yang membawahi program paket B dan C, Bapak Sudarta S.Sos 

menyatakan bahwa program ini sangat baik untuk memotivasi para peserta untuk mempersiapkan 

masa depan. Selain itu, adanya kegiatan seminar dari luar PKBMN membuat para peserta menjadi 

bersemangat karena adanya suasana baru dalam belajar. Bapak Sudarta S.Sos, juga mengatakan 

bahwa Fakultas Psikologi – UNTAR adalah fakultas pertama dan universitas pertama yang 

menjalin kerjasama dengan PKBMN khususnya untuk program paket B dan C.  

Selain itu, kehadiran Sdri Jovita Edlyn, mahasiswa Fak. Psikologi UNTAR yang juga 

merupakan alumni dari program paket C memberikan nilai lebih dari pelaksanaan PKM karena 

menjadi role model bagi peserta yang lain. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kerjasama 

berkelanjutan dengan khalayak sasaran peserta kejar paket. Dengan demikian peserta menjadi 

termotivasi dalam belajar dan mempersiapkan masa depan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Program Paket C biasanya diperuntukkan bagi siswa yang putus sekolah atau tidak sempat 

mengecap pendidikan formal SMA karena berbagai alasan. Seperti hal siswa SMA pada 

umumnya, siswa Paket C juga sudah mulai memikirkan pengambilan keputusan karir yang akan 
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mereka lakukan setelah lulus dari Paket C nantinya. Pemberian materi tentang karir, langkah-

langkah pengambilan keputusan karir, pemahaman mengenai bakat dan minat diri, dirasakan 

sangat bermanfaat bagi para siswa Paket C. Setelah mengetahui bakat dan minatnya, para siswa 

paket C sudah mulai berpikir mengenai beberapa alternatif pilihan karir yang akan mereka jalani 

di masa yang akan datang. Langkah-langkah ini merupakan langkah lanjutan dari proses 

pengambilan keputusan karir, setelah para siswa ini memahami informasi mengenai dirinya dan 

mengenai karir yang ingin ditekuninya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seminar ini telah 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para siswa Paket C untuk dapat melakukan 

perencanaan karir pada masa yang akan datang, 

Saran 

Kegiatan semacam ini sebaiknya terus berjalan secara rutin, agar kerja sama yang baik dapat tetap 

terjalin, serta ilmu psikologi dapat diterapkan di masyarakat luas yang membutuhkan. Kerja sama 

dengan PKBMN ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, namun selama ini lebih sering diberikan di 

PAUD. Fakultas Psikologi UNTAR merupakan institusi yang pertama dan secara rutin 

memberikan kegiatan PKM di PKBMN. Selain itu, kehadiran Sdri Jovita Edlyn, mahasiswa Fak. 

Psikologi UNTAR yang juga merupakan alumni dari program paket C dapat memotivasi dan 

menjadi role model peserta. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa seperti ini dapat 

memberikan peran penting pada kesuksesan acara. 
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ABSTRAK 

 

Dusun Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Jawa Tengah merupakan 

salah satu desa tertinggal yang menjadi salah satu desa binaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Tarumanagara. Jalan akses dari jalan raya menuju Polindes dan Taman Bacaan masih terbuat dari 

jembatan bambu hasil swadaya masyarakat setempat. Jembatan tersebut tidak layak dan tidak bisa dilalui kendaraan 

ambulans untuk membawa orang sakit. Jurusan Teknik Sipil Untar mendesain dan merencanakan pembuatan 

jembatan akses dari beton bertulang untuk bias mempermudah akses menuju Polindes dan Taman Bacaan atau 

sebaliknya. Beberapa alternatif telah dipelajari dan pilihan terakhir adalah membuat jembatan penghubung dari 

struktur beton bertulang dengan pondasi batukali dengan cerucuk dolken untuk perbaikan tanahnya. Material pondasi 

batukali dan kayu dolken banyak terdapat di daerah tersebut yang bisa digunakan untuk menghemat biaya dari segi 

material. Konstruksi jembatan merupakan struktur dengan konstruksi jembatan pelat beton bertulang bentang 

sederhana sepanjang 2 meter dengan ketebalan pelat 30 cm yang di desain bisa dilalui kendaraan ambulans kecil.    

 

Kata kunci: jembatan, tanjung rejo, karangpatihan, ponorogo, polindes 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dusun Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Jawa 

Tengah terletak dengan posisi Geotagging GPS ( Latitude: 7o57’22.01”S, Longitude: 

111o21’42.98”E) merupakan salah satu desa tertinggal yang menjadi salah satu desa binaan dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.  

 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 109 m dari 

permukaan air laut dan berjarak kurang lebih 22 Km dari kota kabupaten Ponorogo. Lokasinya 

berbatasan dengan: 

 

- Sebelah Utara Desa Jonggol Kecamatan Jambon 

- Sebelah Timur Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

- Sebelah Selatan Desa Ngendut Kecamatan Balong 

- Sebelah Barat Hutan Kecamatan Pacitan 
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Gambar 1. Dusun Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo 

 

Kondisi daerahnya termasuk daerah tandus karena kurangnya pengairan terstruktur untuk 

keperluan kehidupan. Kondisi ini menyebabkan sistem pertanian/ perkebunannya sangat 

tergantung pada datangnya musim hujan. 
 

 

 
 

Gambar 2. Lingkungan yang Tandus Di Daerah Karangpatihan 

 

Jumlah Penduduk: 

 

1. Jumlah Penduduk sebanyak 5395 jiwa yang terdiri dari : Laki-laki: 2544 jiwa dan  

Perempuan : 2851 jiwa. 

2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1752 KK yang terdiri dari: Jumlah Kepala Keluarga cukup 

555 KK atau 1573 jiwa, Jumlah KK Miskin (Kuning) :   856 KK atau 2668 jiwa, 

Jumlah KK sangat miskin (Merah): 298 KK atau 1043 jiwa, Jumlah KK sangat miskin dan 

terbelakang mental: 43 KK atau 111 jiwa. 
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Topografi: 

 

 1. Luas wilayah Desa Karangpatihan  : 1336,6  Ha 

  Terdiri dari 34 RT 8 RW 4 Dukuh (Kamituwan) 

- Perumahan dan pekarangan :   109  Ha 

- Sawah setengah teknis  :      7  Ha 

- Sawah tadah hujan  :   164  Ha 
- Ladang/tegalan kering  :   365  Ha 

- Tanah tandus (kritis)  :   171,5 Ha 

- Hutan kering   :   401  Ha 

- Kuburan dan lain-lain  :   119  Ha 

 

 2. Sarana dan Prasarana 

- Jalan Desa    :     29 Km, meliputi : 

o Aspal  :       3 Km 

o Makadam :     14 Km 

o Tanah  :     12 Km 

- Perpipaan air bersih  :       1 unit 

- Gedung PIDRA   :       1 unit 

- Sekolah Dasar Negeri  :       4 unit 

- Balai Desa    :       1 unit 

- Masjid dan Mushola  :     14 unit 

 

Fasilitas umum Poliklinik Desa dan Taman Bacaan baru selesai dibangun di desa tersebut 

seperti dapat terlihat pada gambar satelit Google map. Gambar 3., merupakan situasi 

gambar dengan street view dari Google map. 

 

 
 

Gambar 3. Polindes dan Taman Bacaan Dukuh Tanjungrejo, Desa Karangpatihan. 

 

Permasalahan pada mitra adalah bagaimana untuk mempermudah jalan akses masuk dari jalan 

raya menuju Polindes dan Taman Bacaan di desa Karangpatihan yang dipisahkan oleh saluran 

drainase selebar 3 meter, maka diperlukan jembatan atau gorong-gorong untuk kendaraan dapat 

masuk atau orang untuk dapat melintasinya. Kondisi saat sekarang ini belum terdapat jembatan 

penghubung antara jalan raya menuju Polindes dan Taman Bacaan. Jembatan sementara hanya 

menggunakan jembatan kayu dengan ikatan bambu saja seperti yang dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Jembatan Bambu Sementara Akses Masuk Ke Polindes 

 

Jadi demi kelancaran dan kemudahan akses masuk dan keluar diperlukan sebuah jembatan atau 

gorong-gorong permanen agar masyarakat sekitar yang ingin berobat atau siswa-siswa yang ingin 

membaca dapat dengan mudah menuju Polindes atau Taman Bacaan tersebut. 

 

1. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah membantu desain Jembatan atau gorong-gorong untuk 

menghubungkan akses jalan besar menuju masuk ke Polindes dan Taman Bacaan yang ada. Desain 

jembatan atau Gorong-gorong dilakukan analisis untuk memperoleh system yang seperti apa yang 

lebih efisien dan cukup baik untuk jangka waktu yang lama.  

 

Data-data awal adalah sebagai berikut: 

 Panjang Jembatan atau Gorong-gorong yang menghubungi jalan besar ke Polindes dan Taman 
Bacaan adalah 2 meter 

 Kedalaman saluran yang ada 1.5 meter 

 Rencana lebar jembatan atau gorong-gorong adalah 4 meter 

 

Usulan penghubung menggunakan 2 sistem: 

1. Desain Jembatan Beton Sederhana 

 

 
Gambar 5. Jembatan Pelat Beton 
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2. Desain Jembatan dengan menggunakan Culvert 

 Box Concrete Culvert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Box Concrete Culvert 

 

 Round Concrete Culvert 
 

 
 

Gambar 7. Round Concrete Culvert 

 

Berdasarkan analisis kedua macam desain ini akan ditentukan desain mana yang lebih efisien dan 

efektif untuk kondisi lapangan seperti di daerah yang akan di bangun tersebut dengan 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

 Biaya pembuatan jembatan atau gorong-gorong 

 Kemudahan dalam pelaksanaan 

 Kemudahan dalam perawatan 

 Situasi lapangan seperti kondisi saluran yang ada 

 Jenis tanah yang ada 

 Biaya pekerja setempat 

 Bahan material yang tersedia di lokasi tersebut 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Berdasarkan hasil analisis kedua macam desain ini maka diperoleh kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

 

 Kesulitan membawa gorong-gorong atau culvert secara precast membutuhkan tranportasi 
khusus dari kota besar terdekat untuk dapat diangkut ke lokasi yang jalanannya agak 

sempit. 

 Pengadaan culvert atau gorong-gorong untuk jumlah segmen yang terbatas beberapa 
buah saja sulit untuk diperoleh. 

 Butuh keahlian memasang gorong-gorong atau culvert agar tidak bocor dan harus 

membutuhkan perbaikan tanah agar tidak terjadi penurunan.  

 Bahan material pondasi pembuatan jembatan beton sederhana mudah diperoleh dari 
daerah setempat. 

 Perbaikan tanah hanya diperlukan untuk pondasi jembatan beton saja.  

 Memanfaatkan sumber daya yang ada di lokasi setempat yang cukup mudah diperoleh. 

 Pengangkutan bahan material seperti semen, kerikil, pasir dan kayu lebih mudah dalam 
tranportasinya. 

 

Sehingga pilihan desain jembatan yang akan dibangun adalah jembatan pelat beton dengan 

tumpuan sederhana dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

Pelat Jembatan: 

 

 Pelat Beton Bertulang dengan Mutu Beton minimum = K175 

 Baja Tulangan pelat menggunakan Diameter 16 mm – 150 mm dua arah polos mutu Baja U24 

(BJTD 240) 

 Tebal Pelat Jembatan   = 30 cm 

 Panjang Bentang Jembatan  = 3.2 meter 

 Lebar Jembatan   = 3.0 meter 

 

Balok Sloof: 

 

 Balok Sloof Beton sepanjang  = 3 meter 

 Mutu Beton minimum  = K175 

 Balok Sloof ukuran 30cm x 30 cm, dengan baja tulangan 8 diameter 16mm, sengkang diameter 

12mm jarak 200 mm 

 

Pondasi: 

 

 Pondasi Batukali di cor dengan ikatan beton  

 Lebar Tapak Pondasi 90 cm sepanjang 3 meter 

 Kedalaman Pondasi 1.2 meter 

 

Dolken: 

 

 Diameter 7-10 cm di panjang setiap jarak 15 cm 
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Gambar 8. Desain Jembatan Penghubung Jalan Raya dan Polindes 
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Gambar 9. Tahap Setting Out Proyek Jembatan 

 

4. KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

Kesimpulan: 

 Berdasarkan analisis situasi pada Desa Karangpatihan, kondisi desa memerlukan infrastruktur 

dan fasilitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari diperlukannya jembatan penghubung sebagai 

akses dari Polindes ke taman bacaan karena kondisi saat ini belum memadai.  

 Kelayakan pengetahuan teknik sipil untuk implementasi di daerah tertinggal yang jauh dari 

pusat pemerintahan membutuhkan survei terlebih dahulu untuk melihat pusat pemerintahan, 

potensi, serta menetapkan baik jenis konstruksi maupun metode pelaksanaan konstruksinya.  

 Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan, diperoleh data-data penunjang untuk 

pembuatan jembatan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti permasalahan dari letak 

Polindes dan akses masuk. Namun dapat diatasi dengan pembuatan jembatan beton sebagai 

akses menuju taman bacaan dengan berbagai pertimbangan pemilihan struktur yang akan 

digunakan.  

 Pemberdayaan masyarakat setempat dapat meningkatkan dan mengidentifikasi tingkat 

kehalian tenaga kerja setempat. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan 

kualitas tenaga kerja yang dihasilkan.  

 Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perkenomian setempat. Dengan turut sertanya 

masyarakat dalam membangun jembatan akses menuju Polindes dan taman bacaan, dapat 

memberikan penghasilan tambahan.  

 Pemberdayaan masyarakat juga berdampak pada aspek sosial melalui kegiatan gotong royong 

yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan tali kekeluargaan antar warga.  

 

Saran: 

 

 Proyek dapat terlaksana secara tepat sasaran apabila didahului dengan survei lapangan 

sehingga dapat diperoleh kondisi aktualnya. Selain itu dapat diketahui permasalahan yang 

dihadapi sehingga solusi atas permasalahan tersebut dapat diberikan.  

 Masyarakat sebaiknya turut serta dan aktif dalam melaksanakan pembangunan jembatan 

supaya dapat tercapai target luaran.  

 Kepala desa sebaiknya memberikan dukungan yang positif supaya dapat terjamin kelancaran 

dalam proses pembangunan.  
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ABSTRAK 

Posdaya Kenanga Meruya Selatan yang dibentuk pada Tahun 2016 memiliki program kerja unggulan di 

bidang Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan, dan Kesehatan.  Prioritas program kerja bidang Ekonomi adalah 

menumbuhkan kewirausahaan di bidang makanan ringan dan jajanan sehat.  Melalui empowerment dan enabling, 

pada Ramadhan Tahun 2016 telah mulai dirintis kegiatan Kuliner Ramadhan dan berkelanjutan pada Ramadhan 2017.  

Diperlukan inovasi produk-produk makanan janan lainnya untuk memperkaya produk unggulan Posdaya Kenanga 

Meruya Selatan.  Tujuan program ini adalah mengembangkan program kerja bidang ekonomi khususnya jajanan sehat 

di Posdaya Kenanga Kelurahan Meruya Selatan.  Salah satu jajanan yang cukup digemari, baik oleh anak-anak, 

remaja, dan orang dewasa, adalah produk olahan mie.  Pada kesempatan ini Ibu-Ibu Posdaya Kenanga akan dibekali 

dengan ketrampilan produksi mie sehat, mulai dari pemahaman mengenai alternatif bahan-bahan yang lebih sehat, 

produksi yang baik dan sehat, penanganan yang baik dan sehat sehingga dihasilkan produk pangan yang aman, sehat 

dan bergizi.  Lingkungan usaha di Posdaya Kenanga cukup prospektif untuk usaha makanan sehingga prospek 

keberlangsungan wirausaha mie sehat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif program kerja unggulan bidang 

ekonomi bagi Posdaya Kenanga Kelurahan Meruya Selatan.  Pada pelatihan peserta diberi kesempatan langsung untuk 

memproduksi mie mentah menggunakan ekstrak pewarna alami dalam kelompok dan hasil produksi mie mentah 

selanjutnya diolah Sebagai bahan baku mie ayam sehat, halal, dan aman.  Peserta memperlihatkan antusias yang tinggi 

pada seluruh rangkaian kegiatan dan beberapa anggota mengungkapkan minat yang tinggi untuk mengembangkan 

bisnis mie ayam sehat, halal, dan aman.   

 

Kata kunci: mie ayam, sehat-halal-aman, Posdaya Kenanga, Meruya Selatan. 

 
PENDAHULUAN  

     Tujuan pembentukan program Posdaya adalah memberdayakan masyarakat berdasarkan kajian 

sistematis, logis, dan rasional melalui penguatan fungsi-fungsi keluarga.  Posdaya dibentuk untuk 

mensinergikan lembaga-lembaga di masyarakat yang sudah ada agar dapat lebih berkembang dan 

bermanfaat. Posdaya memiliki peran jauh ke depan yaitu meningkatkan indeks pembangunan 

manusia dengan mengacu pada tujuan pembangunan milenium (MDGs) diantaranya adalah 

mengurangi kemiskinan serta pencapaian pendidikan dasar umum. Ada empat pilar 

pengembangan program Posdaya yaitu (1) pembangunan ekonomi (kewirasusahaan), (2) 

pendidikan, (3) kesehatan, dan (4) lingkungan hidup. 

     Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta 

memiliki tanggungjawab sosial (social resposibility) dalam memberdayakan masyarakat 

lingkungan kampus.  Sasaran awal Program Posdaya Universitas Mercu  Buana adalah bekerja 

sama dengan Kelurahan Meruya Selatan, yang letaknya berdekatan dengan kampus, membentuk 

9 kelompok Posdaya dan salah satunya adalah Posdaya Kenanga, yang merupakan gabungan dari 

Kenanga 1 dan Kenanga 2  yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan 

Kembangan, Jakarta Barat. 

     Pembentukan Posdaya di Kelurahan Meruya Selatan merupakan salah satu program unggulan 

Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM UMB Jakarta di tahun 2016. Pada tanggal 20 Februari 2016 

telah dibentuk Posdaya di RW 03 dengan nama “KENANGA” yang menjadi cikal bakalnya 

adalah Posyandu Kenanga 1 dan Kenanga 2.  Sebagai Ketua Posdaya Kenanga 2 disepakati adalah 

Ibu Sumarni, yang merupakan penggiat kegiatan kemasyarakatan di RT 06 dari Ibu-Ibu Kader 

Kenanga 2.  Setelah Posdaya Kenanga 2 terbentuk, besar harapan masyarakat agar berjalan 

sebagaimana cita-cita awal untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam rangka 

memaksimalkan fungsi keluarga. Program-program yang akan menjadi modal awal berdirinya 
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Posdaya Kenanga 2 di antaranya memaksimalkan peran Posyandu, PAUD, Perekonomian/ 

Kewirausahaan, yang kini telah membuka kegiatan PAUD, kerajinan home industry pemanfaatan 

sampah plastik, dan Posyandu.  Dengan demikian diharapkan akan terjadi pengembangan dan 

penguatan kelembagaan yang dapat mendorong bidang-bidang pendidikan, kewirausahaan, 

kesehatan, serta lingkungan hidup melalui program yang telah dirancang.  

     Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan pada kelompok Kenanga dari kelima bidang 

garapan Posdaya yang menjadi permasalahan.  Di bidang Agama dan Pendidikan perlu 

dibentuknya PAUD dan TPA terpadu yang mengabungkan pendidikan umum dan agama untuk 

membentuk ahlaq yang baik.  Di bidang Kesehata perlu ditingkatkan pemahaman tentang 

pentingnya kesehatan keluarga dan memberikan pendidikan gizi untuk keluarga mencakup gizi 

untuk usia dini, dewasa dan lansia.  Di bidang Wirausaha perlu diaktifkan kembali kerajinan koran 

bekas dan produksi makanan ringan. Dari kebutuhan kepemilikan TOGA di masing-masing 

rumah tangga, tahap selanjutnya diharapkan juga bisa dikembangkan pelatihan pembuatan produk 

kesehatan dan kecantikan minimal untuk konsumsi rumah tangga.  Di bidang Lingkungan perlu 

ditingkatkan kesadaran akan kebutuhan pengelolaan sampah agar lebih lanjut bisa dibentuk bank 

sampah, dibuat kompos, menambah penghijauan dengan media pot dan lainnya yang ada dan 

mudah didapatkan.  Bidang Kerjasama perlu ditingkatkan kerjasama kelima bidang diatas dengan 

program  kelurahan. 

     Khusus untuk bidang wirausaha, alternatif program kerja yang diusulkan adalah 

mengembangkan wirausaha makanan jajanan.  Produk mie sehat diusulkan sebagai salah satu 

alternatif usaha jajanan makanan yang cukup prospektif di Kelurahan Meruya Selatan mengingat 

lingkungan RW 03 Kelurahan Meruya Selatan cukup dipadati oleh penduduk, pekerja, dan 

mahasiswa yang merupakan pasar potensial usaha makanan.  Terminologi sehat pada alternatif 

produk usaha makanan jajanan yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi brand yang menyasar 

pada produk pangan yang aman, sehat dan halal. 

     Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan pada kelompok Posdaya dari bidang 

kewirausahaan garapan Posdaya Kenanga Kelurahan Meruya Selatan disepakati untuk   

mengembangkan produksi makanan jajanan yang sehat dan aman.  Dari hasil diskusi dengan 

pengurus sebelumnya diusulkan program unggulan untuk mengembangkan usaha mie sehat, halal 

dan aman.  Permasalahan terkait dengan pengembangan wirausaha mie sehat, aman dan halal ini 

adalah bahwa pengurus Posdaya Kenanga Bidang Kewirausahaan belum memahami prinsip-

prinsip produksi, proses pengolahan, dan perencanaan produksi mie yang aman dan sehat serta 

halal.   

     Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pendampingan dalam pengembangan program kerja unggulan kewirausahaan 

Posdaya KENANGA Mie Sehat, Halal dan Aman sehingga dapat meningkatkan dan 

memberdayakan ekonomi keluarga RW.03 Kel. Meruya Selatan. 

2) Mengidentifikasi stakeholder yang dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengembangan 

program kerja unggulan Posdaya KENANGA sehingga dapat meningkatkan dan 

memberdayakan ekonomi keluarga RW.03 Kel. Meruya Selatan. 

     Kegiatan pengabdian ini diharapkan berkontribusi kepada pihak-pihak yang terkait.  Bagi  

Kelompok Posdaya Kenanga Kelurahan Meruya Selatan akan 1) mampu merealisasikan program-

program unggulan di bidang Ekonomi/Kewirausahaan dan 2) dapat meningkatkan kemandirian 

warga dalam mencari sumber pendanaan dan mitra pengembangan program kerja unggulan 

bidang Ekonomi/Kewirausahaan Posdaya  KENANGA sehingga dapat meningkatkan dan 

memberdayakan ekonomi keluarga RW.03 Kelurahan Meruya Selatan.  Bagi Universitas Mercu 

Buana Jakarta merupakan sarana pemberdayaan masyarakat dan forum untuk bertukar pikiran 

antara pihak Posdaya Kenanga di Kelurahan Meruya Selatan dengan Perguruan Tinggi UMB 

dalam hal bagaimana merintis dan merealisasikan program kerja unggulan bidang Ekonomi/ 

Kewirausahaan Posdaya KENANGA sehingga dapat meningkatkan dan memberdayakan 

ekonomi keluarga RW.03 Kelurahan Meruya Selatan. 
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METODE  PELAKSANAAN 

     Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di RPTRA MAHKOTA Kelurahan Meruya 

Selatan pada bulan April hingga Juli 2017. 

     Khalayak sasaran kegiatan program pengabdian masyarakat adalah Posdaya KENANGA  

RW.03 Kelurahan Meruya Selatan. Hasil pengabdian masyarakat periode sebelumnya 

merekomendasikan  lima program kerja unggulan bidang kewirausahaan di Posdaya KENANGA 

Meruya Selatan. Ada tiga program unggulan yang memiliki prioritas tinggi untuk 

diimplementasikan, yaitu: (1) wirausaha makanan ringan, (2) kuliner Ramadhan, dan (3) pelatihan 

makanan jajanan olahan mie sehat. Adapun dua program unggulan lainnya memiliki prioritas 

medium diimplementasikan, yaitu (1) Industri Rumah Tangga (IRT) kerajinan dari limbah 

perkotaan dan (2) IRT Obat Kesehatan dan Kecantikan. 

 

Tabel 1  Skala prioritas program kerja bidang Kewirausahaan 

 Bidang Wirausaha                                                                                                              Prioritas 

1 Industri Rumah Tangga (IRT) kerajinan dari limbah kertas bekas dan mute Medium 

2 Wirausaha Makanan Ringan Tinggi 

3 Kuliner Ramadhan Tinggi 

4 Industri Rumah Tangga (IRT) Obat Kesehatan dan Kecantikan Medium 

5 Pelatihan Makanan Jajanan Olahan Mie Sehat Tinggi 

      

Dengan pendekatan enabling dan empowering yang dilakukan berhasil meningkatkan komitmen 

pengurus Posdaya KENANGA untuk menginisiasi kegiatan secara swadaya tanpa bantuan dana 

dari pihak luar.  Seluruh pengurus Posdaya KENANGA berperan aktif mengawali kegiatan 

kuliner Ramadhan pada tahun 2016 dan tetap berlanjut pada Ramadhan 2017. Dengan telah 

berjalannya kegiatan Kuliner Ramadhan secara berkelanjutan, maka dirintis kegiatan prioritas 

berikutnya yaitu Pelatihan Makanan Jajanan Olahan Mie Sehat.  Pelatihan Mie Sehat 

diprioritaskan kepada khalayak sasaran tidak hanya terkait aspek knowledge namun juga 

mencakup skill produksi, analisis biaya, dan pemasaran produk olahan mie sehat. 

     Metode yang digunakan dalam pengembangan program kerja unggulan bidang Ekonomi/ 

Kewirausahaan MIE SEHAT di Posdaya KENANGA sehingga dapat memberdayakan ekonomi 

keluarga RW.03 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat adalah: 

1) Ceramah bervariasi dan Diskusi Tanya jawab 

Metode ini baik untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan 

dikuasai oleh peserta pelatihan. Metode ceramah yang dikombinasikan dengan audio dan 

video dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Materi 

yang diberikan meliputi pengetahuan bahan baku dan peralatan produksi mie, jenis-jenis mie, 

proses produksi mie sehat, halal, dan aman serta syarat mutu produk mie. 

2) Kuesioner (Pre-test dan Post Test) 

Peserta diminta mengisi kuesioner baik pada tahap awal (baseline data) dan tahap akhir 

setelah selesai pelatihan produksi mie sehat aman dan halal. 

3) Demonstrasi 

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap produksi mie 

sehat dan aman dan uji mutu mie sehat dan aman.  Demonstrasi dilakukan di hadapan peserta 

selanjutnya peserta dibagi ke dalam empat kelompok diberi kesempatan untuk memproduksi 

mie sehat, halal dan aman. 

4) Latihan 
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Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada setiap peserta dalam mengolah 

mie basah yang telah dihasilkan menjadi produk olahan mie ayam dengan memperhatikan 

aspek teknis dan ekonomis. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil Posdaya KENANGA 

     Komitmen pembentukan Posdaya KENANGA ditunjukkan oleh kader-kader Posyandu 

Kenanga 2 dengan menyampaikan data warga masyarakat RW.03 Kelurahan Meruya Selatan, 

Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.  RW. 03 Kelurahan Meruya Selatan meliputi 10 RT yakni 

RT 01 sampai dengan RT 10.  Posyandu Kenanga 2 membina 5 RT yaitu RT.01/RW.03, 

RT.02/RW.03, RT.03/RW.03, RT.05/RW.03 dan RT.07/RW.03.  Total warga di lingkungan 

Posyandu Kenanga 2 sebanyak 877 orang dengan distribusi seperti pada Tabel 2.  Sebaran 

pekerjaan masyarakat di Posyandu Kenanga 2 disajikan pada Gambar 2.   

 

Tabel 2  Sebaran jumlah penduduk di Posyandu Kenanga 2 RW.03 Kelurahan Meruya Selatan 

Jenis Kelamin Jumlah %-tase 

RT.01/RW.03 322 36,76 

RT.02/RW.03 127 14.48 

RT.03/RW.03 160 18,24 

RT.05/RW.03 186 21,21 

RT.07/RW.03 82 9,35 

Total 877 100 

 

 

 

 

RT.01/RW.03  RT.03/RW.01 
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RT.03/RW.03 RT. 05/RW.03 RT.07/RW.03 

 

Gambar 2  Sebaran pekerjaan warga masyarakat RW.03 Kelurahan Meruya Selatan 

 

     Pekerjaan dominan adalah karyawan swasta dengan proporsi antara 18 persen hingga 34 persen 

dari total warga di masing-masing RT.  Jumlah Ibu Rumah Tangga tanpa pekerjaan formal juga 

cukup besar dengan proporsi 13 persen hingga 18 persen.  Ibu-Ibu Rumah Tangga yang bermukim 

di RW. 03 Kelurahan Meruya Selatan ini diproyesikan dapat menjadi ujung tombak pemasok 

makanan jajanan sehat, halal, dan aman di masyarakat umnya, khususnya di lingkungan 

Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.  Produksi makanan jajajan 

yang sehat aman, halal, dan aman merupakan kebutuhan mendasar dari lingkar keluarga sendiri 

namun juga dapat dijadikan sebagai bisnis keluarga yang cukup prospektif membantu 

memberdayakan ekonomi keluarga. 

 

Pengenalan Produk Mie 

     Protein pada tepung gandum bersifat unik, bila tepung gandum dicampur dengan air dalam 

perbandingan tertentu, maka protein akan membentuk suatu massa atau adonan koloidal yang 

plastis yang dapat menahan gas dan akan membentuk suatu struktur spons bila dipanggang. 

Karakteristik tepung gandum ini memungkinkan dalam pembuatan roti atau mie. Protein di dalam 

adonan akan membentuk seperti koil dan menghasilkan sifat elastis. Ikatan antara rantai pada 

semua titik tidak sama kuat, sehingga apabila dicampur sebagian ikatan putus sedangkan yang 

lain tetap utuh. Apabila tepung ditambah air, protein akan berada dalam keadaan tersebar secara 

acak. Ketika pencampuran terjadi maka rantai protein berorientasi pada orientasi atau posisi 

sejajar. Dalam kondisi ini, kenampakan adonan berubah dan memperlihatkan kehalusan adonan 

dan protein memiliki elastisitas yang maksimum (Muljohardjo, 1988).   

     Mie adalah makanan khas Cina. Namun sekarang mie sudah menjadi makanan yang hampir 

ada di seluruh dunia. Apalagi setelah ada mie instan yang dapat dinikmati dimana saja dengan 

cara memasak yang cukup praktis. Berdasarkan cara pengolahannya mie dapat dikelompokkan 

menjadi 4 macam, yaitu: 

1. Mie mentah/mie segar 

    Mie mentah atau mie segar adalah mie yang tidak mengalami proses tambahan setelah 

pemotongan dengan kadar air 35%. Mie segar umumnya dibuat dari tepung terigu jenis keras 

untuk memudahkan penanganannya. Mie jenis ini biasanya digunakan untuk bahan baku dalam 

pembuatan mie ayam (Astawan, 2003). 

 

6%

3%

26%

0%

18%

4%

29%

1%

13%

PNS/Tentara

Wirausaha

Karyawan…

Tidak bekerja

Ibu RT

Pensiunan

pelajar/mahasi…

Buruh

Anak2

10%

6%

26%

1%

13%

4%

27%

3%

11%

PNS/Tentara

Wirausaha

Karyawan…

Tidak bekerja

Ibu RT

Pensiunan

pelajar/mah…

Buruh

Anak2

2%

7%

18%

0%

23%

0%

34%

5%

10%

PNS/Tentara

Wirausaha

Karyawan…

Tidak bekerja

Ibu RT

Pensiunan

pelajar/mah…

Buruh

Anak2

P
ek

er
ja

an



 
 

51 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

2. Mie basah 

    Mie basah adalah mie yang mengalami proses perebusan air mendidih setelah tahap 

pemotongan dan sebelum dipasarkan. Kadar airnya dapat mencapai 52% sehingga daya 

simpannya relatif singkat (40 jam pada suhu kamar). Di Indonesia, mie basah lebih dikenal dengan 

istilah mie kuning atau mie bakso. 

3. Mie kering 

    Mie kering adalah mie mentah yang dikeringkan dengan kadar air antara 8-10%. Pengeringan 

umumnya dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan 

oven. Karena sifat kering inilah maka mie mempunyai daya simpan yang relatif panjang dan 

dalam penanganannya cukup mudah. Mie kering juga ditambahkan dengan telor segar atau tepung 

telor, sehingga di pasaran mie ini juga dikenal dengan istilah mie telor (Astawan,2003). 

4. Mie instan 

    Mie instan adalah mie yang telah mengalami proses gelatinisasi, sehingga untuk 

menghidangkannya cukup dengan direbus dengan air mendidih, Mie instan biasanya mengacu 

pada produk-produk yang dikukus dan digoreng dalam minyak (steamed & deep fried) 

(Kim,1996).   

    Mie instan juga dikenal dengan nama ramen. Mie ini dibuat dengan penambahan beberapa 

proses setelah menjadi mie segar. Tahap-tahap tersebut yaitu pengukusan, pembentukan dan 

pengeringan. Kadar air mie instan umunya mencapai 5-8% sehingga memiliki daya simpan yang 

relatif lama (Astawan, 2003). 

     Mie basah banyak diproduksi dalam skala rumah tangga atau industri-industri kecil. Mie basah 

bersifat tidak tahan lama. Bila dibuat serta ditangani dengan baik maka pada musim panas atau 

musim kering mie basah dapat tahan disimpan sekitar 36 jam. Pada musim penghujan mie hanya 

bertahan selama kira-kira 20-22 jam. Mie basah dapat digolongkan sebagai produk yang memiliki 

kadar air cukup tinggi (± 60 %), karena itu daya simpannya tidak lama. Agar awet biasanya 

ditambah dengan bahan pengawet (kalsium propionate) untuk mencegah mie berlendir dan jamur 

bahkan ada juga yang menggunakan pengawet untuk makanan seperti boraks atau formalin.  

     Saat ini mie menjadi trend dikonsumsi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. 

Bahkan mie hampir menggantikan makanan pokok nasi. Untuk itu proses pembuatan mie sehat, 

halal, dan aman sangat penting dipahami oleh masyarakat luas. Rating dari konsumsi mie yang 

tinggi jika tidak diimbangi pengetahuan dari masyarakat akan berbahaya. Faktanya untuk 

memperpanjang masa simpan mie basah seringkali produsen menambahkan formalin atau  boraks 

yang bukan merupakan Bahan Tambahan Makanan (BTM). Menurut beberapa produsen, 

penggunaan boraks pada pembuatan mie akan menghasilkan tekstur yang lebih kenyal. Sementara 

itu, penggunaan formalin akan menghasilkan mie yang lebih awet, yaitu dapat disimpan hingga 4 

hari. Laporan Badan POM tahun 2002 menunjukkan bahwa dari 29 sampel mie basah yang dijual 

di pasar dan supermarket Jawa Barat, ditemukan 6,9 persen mengandung boraks, 3,45 persen 

mengandung formalin, dan 75,8 persen mengandung formalin dan boraks. Hanya empat sampel 

yang dinyatakan aman dari formalin dan borak (Astawan, 2008).  

     Memang jika ditinjau dari keuntungan yang diperoleh produsen dapat meningkatkan beberapa 

kali lipat dari biasanya. Akan tetapi resiko kesehatan akan dipertaruhkan sampai resiko kematian 

jika konsumsi formalin dan boraks pada produk mie tidak dibatasi. Untuk itu informasi tentang 

cara pembuatan mie sehat, halal, dan aman sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Di 

samping itu masyarakat juga dapat berinovasi dari produk mie yang lebih sehat tanpa 

menambahkan bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan.    

     Mie biasanya dibuat dari adonan terigu, air, garam, dan minyak. Pembuatan mie basah lebih 

sering dibuat dengan mencampur air khi atau kansui atau lebih dikenal dengan air abu. Dalam 

proses pembuatan mie, harus dipertimbangkan dalam memilih terigu terutama adalah kadar 

protein dan kadar abunya. Kadar protein mempunyai korelasi erat dengan jumlah gluten. 

Sedangkan kadar abu erat dengan kualitas mie yang dihasilkan. Mie basah dengan kadar air 

mencapai 52 % memiliki daya tahan atau keawetannya cukup singkat. Pada suhu kamar hanya 
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bertahan sampai 10-12 jam. Setelah itu mie akan berbau asam dan berlendir atau basi. Ciri-ciri 

mie basah yang baik adalah berwarna putih atau kuning terang, tekstur agak kenyal, tidak mudah 

putus-putus. Pada umumnya mie yang disukai masyarakat adalah mie berwarna kuning. Bentuk 

khas mie berupa pilinan panjang yang dapat mengembang sampai batas tertentu dan lentur serta 

kalau direbus tidak banyak padatan yang hilang. Semua ini termasuk sifat fisik mie yang sangat 

menentukan terhadap penerimaan konsumen. Tanda-tanda kerusakan mie adalah berbintik putih 

atau hitam karena tumbuhnya kapang, berlendir pada permukaan mie, berbau asam dan berwarna 

agak gelap (Widianingsih dan Murtini, 2006).  

     Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan mie. Ciri khas terigu adalah mengandung 

protein yang lebih tinggi dan dapat membentuk gluten yang berupa jaringan dari sebagian 

penyusun protein, apabila terigu diberi air dan digilas-gilas. Tepung terigu diperoleh dari biji 

gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Tepung terigu berfungsi membentuk struktur mie, 

sumber protein dan karbohidrat. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam 

pembuatan mie adalah gluten. Pada produk makanan, gluten juga cenderung memberikan rasa 

lebih enak daripada produk makanan yang dibuat dari tepung yang lain. Adonan yang 

mengandung gluten tersebut berikatan satu sama lain dan bersifat lenting, dengan demikian lebih 

mudah dibentuk, lebih mudah matang, dalam keadaan encer adonan tidak segera mengendap 

dibanding tepung beras.  Gluten dapat dibentuk dari gliadin (prolamin dalam gandum) dan 

glutenin. Protein dalam tepung terigu untuk pembuatan mie harus dalam jumlah yang cukup tinggi 

supaya mie menjadi elastis dan tahan terhadap penarikan sewaktu proses produksinya.  

     Adapun jenis-jenis tepung terigu diantaranya: 

1) Hard Wheat (terigu protein tinggi) 

Tepung terigu ini mempunyai kadar protein yang paling tinggi di antara 3 macam tepung 

terigu lainnya. Kandungan proteinnya mencapai 11-13%. Jenis tepung ini paling cocok 

digunakan dalam pembuatan roti dan mie. Tepung ini  mempunyai kadar gluten yang tinggi. 

Fungsi gluten ini sendiri dalam pembuatan roti adalah untuk menahan gas yang dihasilkan 

dari yeast/gist.  Contoh merk yang beredar dipasar untuk tepung jenis ini adalah Cakra Kembar 

atau Kereta Kencanai. 

2.   Medium Wheat (terigu protein sedang) 

Tepung terigu ini mempunyai kadar protein 9-10%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 

tepung terigu jenis hard wheat. Tepung ini cocok dalam pembuatan  aneka cake, bolu dan kue 

basah lainnya. Dalam pembuatan roti tepung ini kadangkala digunakan sebagai bahan 

campuran saja. Akan tetapi prosentase penggunaan tepung jenis hard wheatnya  tetap lebih 

dominan.  Contoh merk yang beredar dipasaran adalah Segitiga Biru dan Gunung Bromo. 

3.  Soft Wheat (terigu protein rendah) 

Jenis tepung ini mempunyai kadar protein paling rendah yaitu sekitar 7-8%. Tepung ini cocok 

untuk pembuatan kue kering. Tidak cocok jika digunakan untuk pembuatan roti.  Contoh merk 

yang beredar dipasar adalah Kunci Biru dan Roda Biru. 

     Bahan-bahan lain yang digunakan antara lain air, garam, bahan pengembang, zat warna, 

bumbu dan telur. Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan 

garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air. 

Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6-9, hal ini disebabkan absorpsi air makin 

meningkat dengan naiknya pH. Makin banyak air yang diserap, mie menjadi tidak mudah patah. 

Jumlah air yang optimum membentuk pasta yang baik.  

     Garam berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan 

elastisitas mie serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase 

sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Penambahan 

garam dapur NaCl selain menambah cita rasa dapat pula untuk mengawetkan mie kalau kadarnya 

tidak kurang dari 2 %. Garam dapur dapat mengawetkan mie karena mempunyai tekanan osmotik 

yang tinggi serta bersifat hidroskopik sehingga dapat memecah dinding sel dari mikroba tersebut. 

Natrium karbonat, kalium karbonat, dan garam fosfat dipakai sebagai alkali dalam pembuatan 
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gluten, meningkatkan elastisitas dan ekstensibilitas serta menghaluskan tekstur. Penambahan 

natrium karbonat dimaksudkan untuk dapat mengembangkan adonan karena oleh cair, soda 

tersebut akan terurai dan melepaskan CO2 sebagai gas yang mengembangkan adonan mie 

(Anonim, 2008) 

     Prinsip pembuatan mie basah pada dasarnya sama dengan pembuatan mie pada umumnya. 

Hanya pada pembuatan mie basah perlu ditambah kansui (air alkali) atau kie (air abu) dan 

beberapa zat aditif atau bahan tambahan makanan lain. Maksud pemberian zat-zat tambahan 

tersebut untuk memperbaiki sifat-sifat fisiko-kimia mie serta meningkatkan daya awet mie. Pada 

proses pembuatan mie memerlukan berbagai bahan tambahan yang masing-masing bertujuan 

tertentu antara lain menambah bobot, menambah volume, memperbaiki mutu ataupun citarasa 

serta warna. Banyak pabrik yang menggunakan tepung tapioka untuk memperoleh adonan dengan 

mutu tertentu. Semakin banyak tepung tapioka digunakan semakin menurun mutunya 

(Widianingsih dan Murtini, 2006).  

 

Proses Produksi Mie Mentah/Mie Segar 

     Pada dasarnya tahapan yang diperlukan pada produksi mie mentah/mie segar adalah mixing 

bahan, resting, pengulenan bahan hingga kalis, pembentukan lembaran, pencetakan, 

penyimpanan.  Jika akan diolah lebih lanjut Sebagai bahan pembuatan mie ayam maka mie 

mentah/mie segar tersebut perlu direbus terlebih dahulu. 

1) Pencampuran bahan 

      Pada proses pencampuran terigu disusun menjadi suatu gundukan dengan lubang di tengah-

tengah, kemudian ditambahkan bahan lain ke dalam lubang tersebut. Campuran diaduk rata dan 

ditambah air sampai terbentuk adonan yang homogen yaitu tidak menggumpal bila dikepal dengan 

tangan.  

2) Pengulenan bahan  

      Pengulenan sampai diameter 7 cm dan panjang 1,75 m selama 15 menit. 

3) Pembentukan lembaran 

      Adonan mempunyai ketebalan 1,5-2 mm 

4) Pembentukan Mie  

      Proses pembentukan mie menggunakan pencetak mie (roll press). Alat ini mempunyai 2 rol. 

Rol pertama berfungsi untuk menipiskan lembaran mi dan rol kedua berfungsi untuk mencetak 

mi.  

5) Perebusan 

      Perebusan jangan terlalu lama karena menyebabkan mie manjadi lembek.  

     Beberapa faktor yang menentukan kualitas mie adalah faktor sensorik seperti warna, rasa rasa, 

dan tekstur, sifat fisikokimia dan mikrobiologis (Bahk et al. 2007). Faktor mikrobiologis meliputi 

konsentrasi bakteri aerobik total, bakteri coliform dan Escherichia coli. Aturan Kode Makanan 

Korea, mie basah yang direndam alkohol produk harus mengandung kurang dari 1,0 x 106 cfu/g 

bakteri aerobik dan nol E. coli pada 25 g sampel. Untuk memastikan bahwa standar mutu 

makanan, sejumlah prosedur telah dikembangkan untuk mencegah perubahan kualitas mie basah 

termasuk sterilisasi dan teknik kemasan baru (Korea Food and Drug Administration 2002; Park 

et al., 2002; Lee et al., 2011). 

 

Praktek Proses Pengolahan Mie Basah 

     Pada pelatihan produksi ini peserta dibagi ke dalam empat kelompok masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang.  Masing-masing kelompok diminta memproduksi langsung mie mentah/mie 

segar dengan adonan yang bervariasi.  Tiga kelompok menggunakan bahan baku tepung terigu 

Cakra Premium dan satu kelompok menggunakan bahan baku tepung terigu Segitiga Biru.  

Dengan menggunakan bahan dasar tepung terigu yang berbeda diharapkan peserta akan mampu 

membedakan karakteristik mie yang dihasilkan terutama tingkat kekenyalannya.  Bahan dasar 

tepung terigu protein tinggi yaitu Cakra Premium menghasilkan adonan yang lebih kenyal, plastis, 
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dan tidak mudah putus.  Walaupun dari sisi biaya harga tepung Terigu Cakra Premium lebih mahal 

dibandingkan dengan tepung terigu Segitiga Biru, perbedaan harga di Supermarket biasanya 

mencapai Rp. 400/kg.  Untuk mengurangi penggunaan tepung terigu protein tinggi, substitusi bisa 

dilakukan dengan menambahkan tepung tapioka tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 persen. 

Mie mentah yang diproduksi pada pelatihan tidak menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan 

kekenyalan seperti air khi atau borax yang sering ditambahkan oleh pelaku usaha untuk 

meningkatkan keawetan produk mie yang dihasilkan.  Penggunaan garam hingga 1000 ppm dapat 

membantu meningkatkan kekenyalan adonan terigu secara alami tanpa mempengaruhi citarasa 

produk mie yang dihasilkan.  Penggunaan bahan tambahan makanan umumnya dibatasi hingga 

500 ppm.  Penambahan minyak pada adonan mie dilakukan pada semua kelompok dengan tujuan 

membantu meningatkan kekenyalan adonan mie yang dihasilkan. 

     Sebagai alternatif pewarna buatan pada pelatihan ini digunakan pewarna alami.  Ada tiga jenis 

pewarna alami yang dijadikan alternatif pada pembuatan mie, masing-masing kelompok 

menggunakan pewarna alami yang berbeda yaitu warna ungu yang berasal dari ekstrak buah naga 

ungu, warna kuning dari ekstrak tepung kunyit, dan warna hijau dari ekstrak sayur dalam 

percobaan ini digunakan ekstrak daun bayam.  Eksplorasi penggunaan pewarna alami dapat 

diupayakan peserta dengan mempertimbangkan daya tarik warna yang dihasilkan, kesesuaian 

aroma pada produk mie yang dihasilkan, manfaat fungsional yang dimiliki bahan.  Beberapa 

pewarna alami telah dikenal memiliki manfaat fungsional, misalnya selain sebagai pewarna juga 

memiliki khasiat sebagai antioksidan, anti bakteri, dan lain sebagainya.  

    

    
Gambar 3  Kegiatan pelatihan proses pembuatan mie mentah/mie segar  
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          Fungsi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie basah diantaranya adalah tepung 

terigu pada percobaan ini adalah sebagai bahan baku utama pembuatan roti. Fungsi telur pada 

percobaan ini adalah sebagai pelembut, pengemulsi, penambah nilai gizi, pembangkit cita rasa. 

Telur bersifat pengemulsi, karena telur mengandung lechitin sehingga dapat mengemulsi lemak 

dan protein, lemak dan air. Fungsi garam pada percobaan ini adalah sebagai memberi rasa, 

memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mieserta mengikat air. Garam 
dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase sehingga pasta tidak bersifat lengket dan 

tidak mengembang secara berlebihan. Fungsi tepung tapioka adalah sebagai pencegah kelengketan 

antar lembaran mie, sehingga adonan tidak lengket dan menempel sehingga dihasilkan lembaran 

tipis yang kalis, tidak lengket, dan tidak rapuh. Fungsi minyak sayur adalah untuk menghindari 

kelengketan antara lembaran mie, agar mie tidak saling menempel sehingga diperoleh mie yang 

terlihat mengkilat dan bertekstur lembut. Fungsi buah, sayuran, dan rempah adalah sebagai 

pewarna alami sehingga warna mie sesuai dengan yang diinginkan.   

 

 

Tabel 3  Perbedaan komposisi bahan baku yang digunakan pada pelatihan produksi mie sehat, 

              halal, dan aman. 

Kelompok 1 2 3 4 

Tepung Terigu 1,000 g 1,000 g 500 g 500 g 

Brand Terigu Cakra Segitiga Biru  Cakra Cakra 

Warna alami Ungu  Kuning Hijau Netral 

Bahan alami Buah naga ungu Tepung Kunyit Ekstrak Bayam - 

Bahan 

Tambahan 

    

-Telur Tidak Ya, 1 butir Tidak Ya, 1 butir 

-Garam 4 sdt 4 sdt 2 sdt 2 sdt 

-Minyak  2 sdm 2 sdm 1 sdm 1 sdm 

-Air 400 ml 400 ml 200 ml 200 ml 

Organoleptik     

-Warna Merah ungu Kuning Hijau Putih 

-Rasa Segar Segar Segar Segar 

-Aroma Buah naga soft Kunyit soft Bayam soft Tepung 

-Tekstur Kenyal Kurang kenyal Kenyal Kenyal 

-Penampilan Menarik Menarik Menarik Kurang Menarik 

 

     Glazzing adalah proses yang dilakukan dengan menambahkan minyak nabati pada mie yang 

telah matang yang fungsinya agar mie tidak saling menempel diperoleh mie yang terlihat 

mengkilat dan bertekstur lembut. 

     Perubahan fisik yang terjadi selama proses pembuatan mie basah diantaranya terjadi perubahan 

warna, bentuk, tekstur dan volume. Bahan-bahan yang berbeda-beda jenis dan bentuknya 

dicampurkan menjadi satu adonan yang kalis, padat dan elastis padahal sifat asli masing-masing 

bahan tidak kompak, ada yang cair, padat, dan lain sebagainya.  Pada saat penipisan terjadi 

perubahan fisik yang asalnya padat dan tebal menjadi tipis. Pada saat pembuatan untaian terjadi 

perubahan fisik dari yang asalnya menyatu menjadi terpisah sebagai untaian-untaian. Pada saat 

glazzing tekstur mie yang kenyal dan kenampakannya berubah menjadi mengkilat dan lebih 

menarik. 

     Critical Control Point pada pembuatan mie basah ada pada proses pencampuran dimana bahan 

harus diuleni dengan benar agar adonan kalis dan tercampur secara merata. Penipisan adonan 
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diusahakan dengan benar agar tidak ada retakan-retakan atau permukaan yang tidak mulus untuk 

memudahkan proses selanjutnya. Perebusan harus memperhatikan suhu agar mie tidak termasak 

seluruhnya sehingga teksturnya menjadi terlalu lunak. Pada proses glazzing minyak nabati 

ditambahkan secukupnya saja agar tidak lengket atau tidak terlalu berlemak secara berlebihan. 

Proses pengemasan dan penyimpanan dimana jika pada saat pengemasan tidak menggunakan 

pengemas yang hermetis (kedap udara) rentan sekali dalam terkontaminasi oleh mikroorganisme 

dan penyimpanan produk yang di sembarang tempat akan menyebabkan perubahan fisik akibat 
kontak langsung dengan lingkungan sekitar. 

     Sebagai produk pangan, pelaku usaha perlu memperhatikan aspek kehalalan dari produk 

pangan yang diproduksi.  Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 yang 

artinya:  “Hai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan 

jangan kamu mengikuti jejak setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”  

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa seseorang seharusnya mengkonsumsi makanan yang halal 

serta baik kandungan gizinya. Halal tidak hanya terkait dengan bahan baku yang digunakan namun 

juga perlu memperhatikan fasilitas produksi yang digunakan tidak boleh tercampur dengan 

fasilitas produksi produk non halal.  Bahan yang beresiko pada kehalalan produk dapat berasal 

dari minyak yang digunakan, karena boleh jadi tidak murni dari minyak nabati atau dalam proses 

produksinya tercemar dengan bahan-bahan non-halal atau menggunakan fasilitas bersama dengan 

produk non halal.  Pembahasan kehalalan produk pangan memerlukan waktu tersendiri, karena 

keterbatasan waktu maka pembahasan aspek halal hanya dilakukan secara terbatas.  Untuk 

meningkatkan awareness calon pelaku usaha rumahan makanan jajanan terhadap halal akan 

dijadwalkan pelatihan halal dengan melibatkan lembaga yang berwenang menerbitkan setifikat 

halal yaitu LPPOM MUI di masa mendatang.  

     Pengolahan makanan jajanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah 

kebersihan (higiene) dan sanitasi serta persyaratan kesehatan agar tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan masyarakat. Kondisi makanan jajanan yang sehat akan membantu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta kemampuan ekonomi pedagang.  Penerapan prinsip higienis pada 

proses produksi pangan juga hanya dilakukan secara terbatas.  Prinsip-prinsip sanitasi bahan, 

sanitasi peralatan, dan sanitasi pekerja perlu dipahami oleh para calon pelaku wirausaha pangan.  

Pelaku usaha juga perlu memahami sumber kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi dalam 

rantai produksi, titik kritis dalam proses produksi agar produk yang dihasilkan aman untuk 

dikonsumsi. 

 

Persiapan Produksi Mie Ayam 

     Bisnis mie ayam masih cukup prospektif untuk dikembangkan, karena hampir semua orang 

menyukai makanan ini. Bisnis ini bak jamur yang mudah tumbuh dimana-mana dan tetap eksis 

sampai sekarang. Tapi banyak juga yang gulung tikar karena tidak bisa memiliki ciri khas yang 

membuat konsumen terpikat oleh mie yang ditawarkan.  Oleh karena itu brand sehat, halal, dan 

aman dapat menjadi daya pikat bagi konsumen.   

     Saat ini penjualan mie ayam sangat bervariasi, ada juga berjualan dengan menggunakan 

gerobak, tenda, warung, maupun dalam restoran-restoran.  Tingkat persaingan dalam bisnis mie 

ayam ini juga tergolong besar, karena hampir di semua ruas jalan dapat ditemui pedagang mie 

ayam.  Untuk memenangkan persaingan memang perlu diversifikasi produk yang diiringi dengan 

strategin pemasaran yang tepat sasaran.  Produk juga perlu disajikan dengan tepat dengan 

mempertimbangkan penyajian, kemasan, dan harga yang kompetitif.   

     Beberapa faktor yang bisa mendukung pengembangan usaha mie, antara lain: 

1. Semangat yang optimis bahwa usaha yang anda dirikan akan sukses. 

2. Ada ciri khusus dari mie yang anda tawarkan. Misalnya ke khasan dari menu, adanya variasi-

variasi menu yang ditawarkan, contoh: dengan penambahan pangsit pada mie, penambahan 
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jamur pada pelengkapnya atau menggantikan lauknya dengan daging sapi, daging ikan maupun 

mengubah tampilan mie dengan memvariasikan pembuatan mie dengan berbagai sayuran 

menjadi mie pelangi, dll. 

3. Peningkatan mutu (misalnya: kehalalan menu, standarisasi mutu, higienitas menu yang 

ditawarkan, dll) 

4. Pemilihan tempat yang strategis. 

5. Kenyamanan bagi pengunjung. 
6. Pelayanan yang memuaskan. 

7. Promosi di awal usaha dengan mengenalkan keunggulan mie yang diberikan. 

 

Evaluasi Hasil Kegiatan Pelatihan 

     Pelatihan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman ini dilaksanakan di Bangunan RPTRA 

MAHKOTA Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.  Kegiatan pelatihan 

Pembuatan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman ini termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 

lingkar kampus yang dilakukan oleh LPPM UMB dalam rangka Corporate Social Responsibility 

Universitas Mercu Buana.   

     Setelah selesai pelatihan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman di RPTRA MAHKOTA Meruya 

Selatan Jakarta Barat, dilakukan evaluasi manfaat dan pemahaman peserta terhadap penyampaian 

materi dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan.  Hasilnya disajikan berturut-turut pada Gambar 4 

sampai dengan Gambar 7.  Hasil pada Gambar 4 menunjukkan seluruh peserta (100%) belum 

pernah mendapatkan pelatihan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman sebelumnya, sehingga materi 

Pelatihan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman yang disampaikan dianggap sangat penting oleh 

seluruh peserta (100%).   

 

  

Gambar 4  Penilaian peserta pelatihan terhadap materi pelatihan 

 

     Dari aspek penyelenggaran, 47 persen peserta menyatakan sangat baik terhadap lokasi 

pelatihan dan 35 persen menyatakan baik.  Penilaian terhadap konsumsi, 53 persen menyatakan 

baik dan 41 persen menyatakan sangat baik.  Tidak ada peserta yang memberikan penilaian kurang 

untuk fasilitas pelatihan. 

 

 
Gambar 5  Persepsi peserta pelatihan mie terhadap kondisi lokasi dan layanan konsumsi. 
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     Dari segi pemahaman, sebagian besar peserta (90%) menyatakan mampu memahami materi 

Pelatihan Produksi Mie Sehat, Halal, dan Aman yang disampaikan.  Hal ini mengindikasikan 

penjelasan yang sederhana disertai demo praktek pembuatan Mie Sehat lebih mudah dipahami 

oleh peserta pelatihan.  Materi dan bahan pelatihan yang dibagikan ke peserta dinilai sangat baik 

oleh 35 persen peserta dan baik oleh 47 persen peserta, sebanyak 18 persen peserta memberikan 

penilaian cukup.  Hal ini kemungkinan dikarenakan ketersediaan bahan-bahan pelatihan terbatas 
jumlahnya sehingga masing-masing peserta hanya memperoleh produk mie dalam jumlah terbatas.  

Namun untuk pelaksanaan pelatihan produksi mie sehat dinilai sangat baik dan baik oleh seluruh 

peserta seperti dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

  
Gambar 6  Persepsi peserta pelatihan mie terhadap materi dan bahan pelatihan serta pelaksanaan 

pelatihan  produksi mie sehat, halal, dan aman 

 

     Evaluasi terhadap instruktur mencakup penguasaan materi, kemampuan komunikasi, dan 

instruktur secara keseluruhan disajikan pada Gambar 7.  Seluruh peserta menilai penguasaan 

materi instruktur baik dan sangat baik, tidak ada yang memberikan penilaian cukup dan kurang.  

Namun untuk kemampuan komunikasi instruktur masih ada peserta sebanyak 12 persen yang 

menyatakan cukup, walaupun tidak ada yang menyatakan kurang.  Kemungkinan hal ini 

dikarenakan interaksi instruktur dengan seluruh peserta tidak dilakukan secara intensif dan merata.  

Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang memerlukan penjelasan yang cukup beragam dan 

panjang yang mungkin saja tidak terlayani sepenuhnya pada saat pelatihan.  Namun demikian 

secara keseluruhan peserta menyatakan sangat puas dan puas terhadap instruktur. 

 

   
Gambar 7  Persepsi peserta pelatihan terhadap instruktur pelatihan produksi mie sehat, halal, 

dan aman 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

     Produk mie sudah sangat memasyarakat dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi.  Namun 

demikian ada resiko terhadap kesehatan produk makanan, termasuk mie ayam.  Penggunaan bahan 

pengenyal dan pengawet yang tidak direkomendasikan membuat produk pangan kerap beresiko 

bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.  Peningkatan awareness masyarakat terhadap 

produk makanan jajanan mie sehat, halal, dan aman sangat diperlukan.  Penggunaan pewarna alami 

35%

47%

18% 0%

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG

Materi dan Bahan Pelatihan
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merupakan alternatif bagi pewarna-pewarna non-food grade yang tidak sehat.  Pelaku usaha juga 

perlu memahami tentang kehalalan produk dan prinsip-prinsip higienis dalam proses produksinya. 

     Pelatihan kali ini dilakukan bersamaan dengan praktek pembuatan mie mentah/segar 

menggunakan pewarna alami dan penyajian mie ayam sehat, halal, dan aman oleh Pengurus 

RPTRA Kamboja dan Ibu-Ibu PKK Kelurahan Meruya Selatan.  Pada tahap awal peserta diberi 

pengetahuan tentang prinsip pembuatan mie segar, berbagai jenis mie, pewarna alami, kehalalan 

produk, higienitas dalam produksi pangan, dan pembuatan mie ayam untuk bisnis keluarga.    
Peserta disdarkan bahwa dalam pembuatan mie segar tidak harus menggunakan bahan kimia yang 

beresiko bagi kesehatan jika tidak tepat dalam formulasinya.  Produk mie sehat merupakan 

alternatif bahan baku mie ayam sehat, halal, dan aman yang bisa dikembangkan di Kelurahan 

Meruya Selatan karena lokasinya yang cukup strategis dekat dengan keramaian pemukiman di 

perkotaan Jakarta.   

     Pelatihan pembuatan mie sehat, aman, dan halal ini juga diiringi dengan pengetahuan tentang 

analisis biaya, pengemasan, dan pemasaran melalui media sosial.  Dengan demikian pemahaman 

peserta cukup lengkap dalam rencana pengembangan bisnis mie ayam sehat, aman dan halal.   

 

Saran  

     Perlu dimulai produksi mie ayam sehat, halal, dan aman oleh alumni pelatihan Kelurahan 

Meruya Selatan untuk menguji kemampuan produksi peserta dalam hal produksi, inovasi kemasan, 

perhitungan biaya produksi dan keuntungan, serta pemasaran produk-produk makanan jajanan mie 

sehat, halal dan aman Meruya Selatan. 
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ABSTRAK  

Seiring dengan implementasi pembangunan berkelanjutan, perilaku ramah lingkungan penting diperkenalkan pada 

anak-anak. Perilaku atau gaya hidup tidak ramah lingkungan cenderung ditiru sehingga perlu edukasi melalui 

sekolah. Dilakukan kerjasama dengan mitra taman kanak-kanak di Beji Timur Depok yaitu: Aisyiah 1 dan Raudhatul 

Athfal Taufiqurrahman. Berdasarkan kondisi eksisting dan kesepakatan mitra, prioritas masalah terfokus aspek sosial 

budaya & kehidupan bermasyarakat dengan solusi berupa Sosialisasi simbol perilaku ramah lingkungan dan praktik 

perilaku ramah lingkungan. Target luaran berupa rekayasa sosial vidio animasi infografis tentang perilaku ramah 

lingkungan sebagai sarana edukasi anak-anak. Selain itu kebun kecil di halaman sekolah dan bak pilah sampah 

sebagai sarana anak-anak mempraktekan perilaku ramah lingkungan. Rekayasa hijau diharapkan membantu anak-

anak membentuk karakter peduli sosial dan lingkungan hidup. Hasil mengindikasikan perubahan anak-anak dan 

mitra diantaranya adalah: (1) Kebiasaan positif anak-anak membuang sampah. (2) Pedagang menjadi lebih tertib 

sampah. (3) Kondisi sarana praktek & penunjang kegiatan terawat baik. (4) Respon positif orang tua terhadap 

kebiasaan anak-anak di sekitar rumah. Meskipun demikian masih ada perilaku yang perlu perhatian dalam jangka 

panjang sehingga komitmen POMG diperlukan untuk menjaga keberlanjutan edukasi ini. Partisipasi stakeholder atau 

POMG penting dalam mendukung implementasi perilaku ramah lingkungan sehingga hasil kegiatan kedepanya 

mampu berkontribusi bagi Pemda Kota Depok menjalankan program Kota Depok sebagai Kota Layak Anak dan Kota 

Ramah Lingkungan. 

Kata kunci: Perilaku ramah lingkungan, POMG, rekayasa hijau, taman kanak-kanak                

1. PENDAHULUAN 

Kota Depok merupakan kota administratif di Provinsi Jawa Barat dimana secara geografis berada 

pada koordinat LS 60 22’21 Bujur Timur 1060 49’39 dengan batas wilayah meliputi bagian timur 

berbatasan dengan Kec. Pondok Gede Bekasi dan Gunung Putri Kab. Bogor. Untuk sebelah barat 

berbatasan Kec. Parung dan Gunung Sindur. Utara berbatasan dengan Kab. Tangerang dan DKI 

Jakarta sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kec. Cibinong dan Bojong Gede Kab. Bogor. 

Sejak tahun 1999 Depok memiliki enam kecamatan, yaitu: Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, 

Cimanggis, Sawangan dan Limo. Sebagai kawasan urban, pertumbuhan demografi kota makin 

bertambah sehingga memicu sejumlah masalah perkotaan terkait perilaku ramah lingkungan 

ataupun masalah spesifik lain.  

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, Pemda Kota Depok memiliki suatu 

canangan sebagai Kota Layak Anak. Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut kemudian diatur 

melalui Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013. Icon tersebut sekaligus sebagai apresiasi terhadap 

konvensi hak anak dari Persatuan Bangsa Bangsa. Prestasi dibuktikan dengan diterimanya 

penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya di Istana Bogor tahun 2015. Partisipasi dan 

kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, keamanan, ketentraman dan kenyamanan diperlukan 

mailto:dariush@fti.untar.ac.id
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bagi tumbuh kembang anak sehingga masyarakat menjadi teladan bagi komunitas anak. Melalui 

partisipasi masyarakat anak-anak belajar menerapkan perilaku hijau meskipun dari tingkatan 

sederhana seperti: membuang sampah secara tertib, mematikan kran atau listrik setelah tidak 

dipergunakan. Dengan demikian komitmen masyarakat akan mendukung dan menguatkan Kota 

Depok sebagai kota ideal bagi tumbuh kembang anak sekaligus berorientasi terhadap lingkungan.  

Selanjutnya, Pemda melalui Dinas Pemberdayaan wanita dan Perlindungan Anak membuat 

percontohan RW Ramah Anak & Ramah Lingkungan (RW Ramah Anak) di sejumlah kalurahan 
Kota Depok. Dengan program tersebut hak anak terlindungi dan berkesempatan mengembangkan 

pengetahuan, kesehatan, edukasi, seni budaya, kepekaan sosial maupun  kepedulian lingkungan. 

Pada tingkat kehidupan bermasyarakat masih ditemukan orang tua belum memahami aktivitas, 

kebiasaan ataupun konsekuensi tinggal pada masyarakat ramah lingkungan & layak anak. Kendala 

penerapan disebabkan oleh keterbatasan informasi, pengetahuan, sarana-prasarana dan komitmen 

masyarakat terhadap lingkungan. Kebiasaan seperti: memilah sampah, membuang sampah, hemat 

energi/air bersih atau menjaga kebersihan sungai harus dilaksanakan masyarakat. Untuk 

membantu mengapresiasi dan menjalankan kebijakan tersebut dirancang rekayasa sosial berbasis 

ramah lingkungan dengan khalayak sasaran guru, siswa dan orang tua di taman kanak-kanak.  

 

Kegiatan ini memilih kelompok anak-anak sebagai target edukasi perilaku ramah lingkungan 

(PRL) supaya dapat memberi informasi atau pengalaman kepada anak-anak di usia dini. 

Berdasarkan studi sebelumnya teridentifikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi PRL adalah 

pengalaman masa kecil. Bagi anak-anak yang terbiasa diajak bicara/membahas kegiatan ramah 

lingkungan di rumah, menonton film tentang alam atau membaca cerita tentang alam memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan (Gifford & Nilsson, 2014). Terinspirasi program green school di 

Suriname yang memperkenalkan dan menerapkan perilaku ramah lingkungan kepada anak-anak 

tingkat sekolah dasar dimana tujuan program tersebut untuk membangun environmental 

concervation bagi masa depan masyarakat Suriname (Somwaru, 2016). Berdasarkan pertimbangan 

tersebut edukasi lebih baik diperkenalkan sejak dini sehingga kegiatan pengenalan PRL dilakukan 

bersama anak-anak bekerjasama POMG taman kanak-kanak di Beji Timur.  

 

Untuk itu dijalin kerjasama dengan dua taman kanak kanak di Kalurahan Beji Timur Kec. Beji 

Depok, tepatnya dengan Raudhatul Athfal Taufiqurrahman & Aisyaiah 1. Hasil analisis situasi 

teridentifikasi sejumlah faktor penghambat kemampuan mitra dalam mengedukasi perilaku ramah 

lingkungan. Di samping keterbatasan internal, teridentifikasi aspek sosial budaya & kehidupan 
bermasyarakat menjadi target solusi bagi perilaku ramah lingkungan. Atas kesepakatan mitra 

maka kedua aspek tersebut terpilih sebagai prioritas masalah. Aspek tersebut cenderung dominan 

mempengaruhi kebiasaan & perilaku masyarakat sehingga berpotensi mengganggu ketentraman 

atau kenyamanan masyarakat. Rekayasa hijau dirancang membantu mengedukasi perilaku ramah 

lingkungan di sekolah maupun rumah sehingga menjembatani antara keterbatasan internal dengan 

aspek sosial budaya maupun kehidupan bermasyarakat. Permasalahan utama dalam membiasakan 

perilaku ramah lingkungan terfokus pada (1) Bagaimana cara memperkenalkan perilaku ramah 

lingkungan secara menarik kepada kelompok anak-anak? (2). Bagaimana cara mendorong 

implementasi perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan di taman kanak-kanak?  

 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Pada dasarnya sejak tahun 2006 pemerintah telah memiliki program terkait dengan konservasi 

lingkungan hidup melalui pendekatan sekolah dikenal sebagai Program Adiwiyata. Kementrian 

lingkungan hidup bersama kementrian pendidikan memperkenalkan Program Adiwiyata sebagai 

pendekatan meningkatkan peran sekolah dalam memsosialisasikan dan menerapkan kedulian 
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terhadap lingkungan hidup. Namun implementasi program sekolah Adiwiyata pada tingkat SD, 

SMP dan SMU sehingga kreativitas atau inovasi hijau belum menyentuh pada tingkat taman 

kanak-kanak. Untuk itu dirasa perlu menumbuhkan green activities kepada anak-anak setingkat 

sekolah tersebut pada lingkungan berorientasi green community di Beji Timur Kota Depok.  

Berdasarkan masalah mitra, solusi mengatasi masalah dilakukan melalui: (1) Solusi bagi aspek 
sosial budaya dilakukan dengan cara memperkenalkan simbol perilaku ramah lingkungan kepada 

anak-anak. Keterbatasan fasilitas, prasarana ataupun teknologi dapat mempengaruhi ketertarikan 
anak-anak berperilaku ramah lingkungan. Jika mengacu pada Panjaitan & Sutapa (2010) 

dinyatakan bahwa the human lifestyle that not concern about environment can be influence by 

technology development. Sebagai upaya mendekatkan perilaku hijau kepada anak-anak 

diperkenalkan melalui rekayasa dengan sentuhan teknologi. (2) Selain itu diperlukan praktik anak-

anak menerapkan perilaku ramah lingkungan sebagai upaya mengatasi masalah aspek kehidupan 
bermasyarakat. Dengan cara ini anak-anak melihat dan merasakan sendiri berperilaku ramah 

lingkungan sehingga termotivasi menerapkan pada aktivitas sehari-hari. Pesan simbol, gambar 

atau vidio infografis kurang optimal dipahami oleh anak-anak sehingga akan diikuti diikuti dengan 

praktek, simulasi dan sarana pendukung. Dengan mempertimbangkan aspek internal maka 

dirancang sarana pendukung perilaku ramah lingkungan seperti: tempat pilah sampah dan kebun 

kecil di ruang terbuka hijau halaman sekolah.  

 

Pendekatan dalam mengatasi masalah mitra mengadopsi model green school dengan melibatkan 

atau  memberdayakan POMG untuk mengedukasi dan mempraktekan perilaku ramah lingkungan 

kepada anak-anak. Edukasi sekolah hijau memiliki manfaat sebagai berikut: (1) Membangun 

karakter peduli lingkungan, peduli sosial, kreatif dan bertanggung jawab. (2) Menciptakan suasana 

belajar-mengajar secara nyaman sehingga siswa merasa betah berada di lingkungan sekolah.                         

(3) Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan akan meningkatkan kesehatan warga sekolah. (4) 

Sebagai sumber belajar tentang lingkungan bagi siswa sehingga memungkinkan diterapkan dalam 

lingkungan keluarga. (5) Sebagai gerakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (disarikan dari 

http://gogreenschool.net). Model sekolah hijau menjadi sasaran dalam membangun environmental 

concervation untuk masyarakat Suriname (Somwaru, 2016) sehingga diperlukan untuk menjaga 

keberlangsungan atau masa depan generasi mendatang. Terinspirasi oleh berbagai aktivitas dan 

kampanye hijau maka terbentuk green socio engineering bagi anak-anak. Melalui luaran kecil ini 

diharapkan anak-anak dapat teredukasi berperilaku ramah lingkungan sehingga kedepannya turut 

berkontribusi kepada Pemda Depok dalam mempertahankan lingkungan secara berkelanjutan.  

 

Pada kegiatan IbM 2017 pendekatan mitra dilakukan melalui (1) Pendampingan sosialisasi dan 

praktik perilaku ramah lingkungan. Proses pendampingan diawali dengan menjalin kerja sama 

antara tim dengan pihak sekolah dan POMG. (2) Pelaksanaan pendampingan sosialisasi dilakukan 

oleh psikolog Dr Heni Mularsih untuk meningkatkan motivasi anak-anak dan POMG melakukan 

aktivitas sehari-hari secara ramah lingkungan. Upaya dilakukan dari aktivitas paling sederhana 

seperti: buang sampah pada tempatnya, pilah sampah, hemat air bersih, hemat energi, menjaga 

kebersihan sungai dan kebiasaan hijau lainnya. Rintisan awal kegiatan ini pernah dilakukan kepada 

Taman Kanak-Kanak Talenta di Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara mensosialisasikan 

simbol melalui media gambar (Paula, Kartika dan Herlina, 2015). Pendekatan terus dievaluasi, 

dikembangkan dan dimodifikasi dengan alat peraga lainnya supaya lebih menarik bagi anak-anak.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Maret-Oktober 2017 mengikuti dengan skedul agenda sekolah. 

Pendekatan awal dilakukan kepada anak-anak, supaya menjadi lebih akrab dan terbiasa dengan 
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tim PKM. Kegiatan disambut kepala sekolah yaitu Ibu Wiwi Amaliah S.Pd dan Ibu Sukmayani, 

S.Pd. di TK masing-masing. Kegiatan sosialisasi diikuti sebanyak 105 siswa kelas A dan B serta 

10 guru pendamping. Kedua taman kanak-kanak sudah memperkenalkan dan melakukan perilaku 

ramah lingkungan tetapi masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan area internal menyebabkan 

sekolah belum mampu mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau di halaman sekolah. Seperti tampak 

Gambar 1 di area bermain atau halaman sekolah sebagian diperkeras dengan semen sehingga 

hanya mampu mempertahankan satu pohon Tanjung di Toufiqurahman (bagian atas) dan pohon 
mangga di Aisyiah 1 (bagian bawah) sebagai peneduh bagi anak-anak saat bermain ayunan atau 

plosotan. Untuk mempertahankan ketertarikan anak-anak kegiatan dilakukan secara bertahap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi Lingkungan Kedua Mitra 

Pendekatan menyelesaikan masalah melalui dua cara, Pertama: Memperkenalkan simbol PRL 

menggunakan peraga gambar kemudian dikembangkan menjadi vidio animasi infografis perilaku 

ramah lingkungan kepada anak anak. Bentuk simbol perilaku ramah lingkungan berkaitan dengan 

kemampuan atau daya dukung sekolah, seperti aktivitas berikut: (1) Penanaman pohon di halaman 

sekolah. (2) Tersedia tempat pemilah sampah atau minimal tempat sampah bagi siswa, staf sekolah 

atau kantin sekolah. (3) Melakukan aksi recycle barang yang sudah tidak berguna. (4) Hemat 

energi dan hemat air bersih. (5) Menjaga kebersihan sekitar sungai. (6) Membiasakan anak-anak 

membersihkan ruangan di rumah & sekolah. Pada dasarnya anak-anak memahami simbol tersebut 

hanya saja bagi anak-anak masih kecil sebatas mendengarkan cerita tentang ramah lingkungan.  

 

 
Gambar 2 Suasana Kegiatan di TK Aisyiah 1 

Pada Gambar 2-4 terlihat anak-anak antusias dan semakin akrab sehingga mulai berani bercerita 

pengalamannya selama ini terkait kebiasaan membuang sampah dan penghematan energi. Secara 

lugu dan jujur mereka bercerita kebiasaan dirinya dan orang tua dalam membuang sampah 
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khususnya saat berada di luar rumah. Beberapa anak-anak sudah memahami cara membuang 

sampah atau pilah sampah tetapi masih banyak belum mengetahui cara memilah sampah. 

Keterbatasan atau ketidaksempatan bagi orang tua menceritakan tentang perilaku ramah 

lingkungan menyebabkan anak-anak belum terbiasa dengan istilah pilah sampah dan aktivitas 

hijau lainnya. Kondisi ini semakin menginspirasi kami untuk bersemangat menyebarluaskan 

pengetahuan ramah lingkungan kepada anak-anak di sekolah ini maupun sekolah lainnya.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Suasana Kegiatan di TK Toufiqurahman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pengenalan Vidio Infografis PRL  

 

Kedua: Mendorong implementasi perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan kepada 

lingkungan sekolah dilakukan dengan memberikan fasilitas melakukan aktivitas hijau kepada 

anak-anak. Peralatan yang diberikan berupa bak sampah, bak pilah sampah, pot tanaman di 

teras/halaman sekolah dan peralatan untuk mencuci tangan anak-anak seperti terlihat pada Gambar 

5. Melalui peralatan tersebut anak-anak diperkenalkan cara melakukan aktivitas secara ramah 

lingkungan. Peran guru (POMG) melanjutkan membimbing aktivitas tersebut dalam kegiatan 

sehari-hari di sekolah dan rumah. POMG bersemangat dan menginginkan kerjasama dapat terjalin 

di semester berikutnya, mengingat pada semester depan sekitar 60%-80% anak-anak naik ke kelas 

1 SD. Sekolah ini akan menerima siswa baru sehingga perlu diberikan edukasi kembali mengenai 

perilaku ramah lingkungan.  
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Gambar 5 Peralatan Pendukung PRL  

 

Kontribusi mitra sangat berarti selama kegiatan seperti: (1) Penerimaan kunjungan survey dan 

observasi pada pencanangan identifikasi masalah. (2) Aktif dalam diskusi untuk mengidentifikasi 

prioritas masalah, solusi dan target luaran bagi lingkungan sekolah. (3) Kepala sekolah dan guru 

bersedia sharing kendala selama mengenalkan perilaku ramah lingkungan kepada anak. (4) 

Mendiskripsi bersama-sama tentang pendekatan perilaku ramah lingkungan, pembuatan RTH dan 

praktek aktivitas perilaku ramah lingkungan sekolah. (5) POMG bersedia menerapkan vidio 

infografis kepada anak-anak di sekolah dan rumah. Alasan tersebut membuat kami bersemangat 

untuk menceritakan dan mengajak anak-anak berperilaku ramah lingkungan. Komitmen hijau 

(green commitment) berusaha kami jalin dan diterapkan untuk anak-anak seperti di Gambar 6. Di 

sebelah kiri adalah Kepala Sekolah Toufiqurrahman dan sebelah kanan Kepala Sekolah Aisyiah 

1. Selanjutnya Gambar 4 pengenalan vidio infografis dilakukan kepada anak-anak sedangkan 

proses edukasi diteruskan oleh guru selama di sekolah dan disebarkan kepada orang tua melalui 

group whatsApp dan upload Youtube melalui http://tinyurl.com/infografisprl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Menjalin Komitmen Hijau Bersama Kepala Sekolah 

 

Dari hasil evaluasi kegiatan disarikan adanya perubahan relatif cepat terjadi pada anak-anak dan 

mitra diantaranya adalah: (1) Kebiasaan positif anak-anak membuang sampah. (2) Pedagang 

menjadi lebih tertib sampah. (3) Kondisi sarana praktek & penunjang kegiatan terawat baik. (4) 

Respon positif orang tua terhadap kebiasaan anak-anak di sekitar rumah. Meskipun demikian 

masih ada perilaku yang perlu perhatian dalam jangka panjang sehingga komitmen POMG 

diperlukan untuk menjaga keberlanjutan edukasi ini. Secara garis besar keempat hasil evaluasi 

terangkum dari survey sebagai berikut:  
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Gambar 7. Prosentase Kebiasaan Membuang Sampah 

Pada Gambar 7 teridentifikasi POMG memberi respon tertinggi pada sering dengan prosentase 

sebanyak 87% sedangkan kadang-kadang sebanyak 13%. Artinya anak-anak sudah memahami 

membuang sampah dengan benar dan diperlukan informasi dan contoh secara kontinyu supaya 

makin terbiasa dengan perilaku tersebut. Pengarahan dari pihak sekolah dan orang tua sangat 

penting dalam mengedukasi anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya. Di samping 

itu dengan disediakan bak pilah sampah di sekolah serta mengarahkan menggunakan bak tersebut 

akan semakin mentertipkan kebiasaan anak-anak dalam membuang sampah. Apabila anak-anak 

belum menemukan tempat membuang sampah, maka sampah tersebut dapat dikantongi terlebih 

dahulu sampai mendapatkan tempat sampah.  

 

 
Gambar 8. Prosentase Kebiasaan Pedagang 

Terkait dengan aktivitas pedagang sekitar sekolah pada Gambar 8 teridentifikasi 67% pedagang 

sering membuang sampah secara benar, sedangkan sebanyak 22% masih menilai kadang-kadang 

dan sisanya 11% tidak pernah. Meskipun pedagang sudah diingatkan untuk merapikan sampahnya 

dengan tertib, tetapi terkadang masih ditemukan kebiasaan tidak tertib terjadi di lingkungan 

sekolah. Pedagang terbagi menjadi dua yaitu: pedagang yang memiliki tempat usaha menetap di 

dekat sekolah/kantin dan pedagang yang datang ke tempat sekolah seperti: soimay, bakso, cimol 

atau pedagang mainan. Pedagang ini masih cenderung menyisakan sampah. Untuk itu perlu 

peringatan dalam bentuk tulisan supaya pedagang keliling yang mangkal menjelang jam istirahat 

atau jam pulang sekolah semakin tertib menangani sampah/sisa dagangannya.  

 

 
Gambar 9. Prosentase Kebiasaan Merawat Sarana & Peralatan 
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Pada Gambar 9 dinyatakan sebanyak 74% dari pihak sekolah dinilai telah merawat peralatan & 

sarana perilaku ramah lingkungan secara baik, seperti memelihara/merawat tempat sampah. 

Sedangkan 17% menyatakan kadang-kadang dan 9% menyatakan tidak pernah. Salah satu kendala 

tersebut terlihat pada tanaman sekitar halaman sekolah, dimana antara bulan Mei-Juli terjadi 

musim kemarau sementara kondisi sekolah sedang libur kenaikan kelas sehingga beberapa 

tanaman tidak terawat dengan baik atau layu. Artinya perlu komitmen petugas kebersihan sekolah 

dalam menjalankan aktivitas terkait dengan perawatan tanaman, menyapu dan menjaga peralatan 
kebersihan sekitar sekolah. 

 

 
Gambar 10. Prosentase Bimbingan Orang Tua 

Pada Gambar 10 teridentifikasi bimbingan orang tua sebanyak 93% sering dilakukan dan sisanya 

7% masih kadang-kadang. Pada evaluasi ini tidak diidentifikasi orang tua bersikap cuek terhadap 

perilaku anak-anak terkait ramah lingkungan. Pada dasarnya orang tua berusaha memperkenalkan 

atau membiasakan perilaku ramah lingkungan kepada putra-putrinya. Faktor kesibukan atau masih 

belum mengganggap bahwa perilaku ramah lingkungan sebagai perilaku penting dibiasakan sejak 

dini kepada anak-anak. Untuk itu perlu mengingatkan pentingnya prioritas untuk mengenalkan 

secara perilaku ramah lingkungan sejak kecil kepada orang tua siswa dan memberi contoh riel 

menerapkan kebiasaan positif mencintai lingkungan sekitar sekolah dan rumah.  

 

Kegiatan pemantauan perilaku ramah lingkungan dilakukan setiap bulan selama April-November 

2017. Pihak sekolah dengan senang hati menerima pemantauan kegiatan tersebut, mengingat 

peserta didik akan berbeda dengan event berikutnya. Keberlanjutan program dilakukan pada 

semester berikutnya dengan mengembangkan kerjasama dengan POMG. Evaluasi hasil kegiatan 

dilakukan supaya menemukan metode pendekatan lebih tepat untuk menyelesaikan masalah mitra 

dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan di sekolah maupun rumah. Kontinyuitas program 

sosialisasi partisipatif dari pihak sekolah akan menyadarkan perilaku ramah lingkungan sehingga 

mendorong pencapaian pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kegiatan IbM tahun 2017 memperkenalkan dan diimplementasikan aktivitas ramah lingkungan 

kepada anak-anak di Taman Kanak-Kanak Toufiqurrahman dan Aisyiah 1 di Kalurahan Beji 

Timur Kecamatan Beji Kota Depok. Melalui luaran berupa vidio infografis simbol ramah 

lingkungan dapat diberikan kepada anak-anak sehingga mereka akan tertarik dengan perilaku 

menjaga kebersihan sungai, hemat energi, membuang sampah dengan benar dan sebagainya. 

Selain itu melalui sarana seperti: bak pilah sampah dan tanaman di halaman sekolah membantu 

anak-anak mencintai lingkungan. Hasil kegiatan ini untuk membantu mengatasi masalah mitra 

terkait dengan aspek sosial budaya maupun aspek kehidupan bermasyarakat.  

 

Untuk selanjutnya rintisan kegiatan diharapkan mampu membantu memahamkan anak-anak 

tentang cara melakukan aktivitas paling sederhana dalam konteks ramah lingkungan. Di samping 
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itu menciptakan suasana belajar mengajar secara nyaman sehingga siswa betah berada di 

lingkungan sekolah. Kepedulian dan keberlanjutan kegiatan akan menjadi sumber pembelajaran 

peduli lingkungan dan akhirnya berharap dapat memberi dukungan terhadap membangun karakter 

anak-anak dalam mencintai lingkungan sekitar. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah: ... “Ayo 
anak-anak... kita jaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah...!!”. Partisipasi stakeholder 

maupun POMG sangat penting dalam mendukung implementasi perilaku ramah lingkungan 

sehingga kedepanya mampu berkontribusi bagi Pemda Kota Depok menjalankan program Kota 
Depok sebagai Kota Layak Anak dan Kota Ramah Lingkungan.  
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ABSTRAK  

Sebagai apresiasi kepada masyarakat Beji Timur atas pencanangan RW ramah anak dan ramah lingkungan, 

dilakukan kegiatan untuk mendorong atau menginspirasi POMG melakukan aktivitas berbasis green behavior. 

Didukung oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) bersama 26 siswa Raudhatul Athfal Taufiqurrahman 

dilakukan sosialisasi simbol perilaku ramah lingkungan serta memotivasi orang tua agar membimbing dan memberi 

contoh sederhana selama di rumah. Delapan simbol diperkenalkan kemudian diberikan kuisioner evaluasi kepada 

POMG. Sejumlah penyataan diberikan kepada POMG tentang kebiasaan ramah lingkungan dari anak-anak, guru, 

orang tua maupun pedagang sekitar sekolah. Sebanyak 26 kuisioner dikembalikan oleh POMG kemudian dianalisis 

secara diskriptif dengan hasil mengindikasikan bahwa perilaku dipersepsikan secara positif oleh POMG adalah: 

membuang sampah secara benar, hemat air bersih, menjaga kebersihan sungai, memilihara tanaman, membersihkan 

ruangan di rumah. Sebagai lanjutan akan dikembangkan dengan media lebih menarik bagi siswa sehingga melalui 

rekayasa sosial diharapkan ana-anak memahami dan menerapkan perilaku hijau dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam jangka panjang terbentuk karakter peduli lingkungan hidup. 

 

Kata kunci: Perilaku ramah lingkungan, motivasi, POMG  

 

1. PENDAHULUAN 
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pembentukan prototipe rukun warga yang Ramah Anak & 

Ramah Lingkungan di sejumlah kalurahan di Kota Depok, salah satu implementasi program 

tersebut dilakukan pada Kalurahan Beji Timur. Sebagai komitmen terhadap program Pemda Kota 

Depok, dijalin kerjasama dengan Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal Taufiqurrahman 

berada di Jalan Baitul Rohim No. 12 Kalurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. 

Pendekatan green behavior melalui sekolah terinspirasi oleh gagasan sekolah hijau untuk 

membangun environmental concervation bagi masa depan Suriname (Somwaru, 2016). Taman 

Kanak-Kanak ini berada satu lingkungan dengan SD, SMP dan SMK dalam naungan Yayasan 

Pendidikan Taufiqurrahman. Pada tahun ajaran 2016/2017 memiliki murid sebanyak 26 anak di 

kelompok A dan B dengan jumlah guru sebanyak dua orang dipimpin oleh Ibu Wiwi Amaliah, 

S.Pd. Untuk meningkatkan ketertarikan anak-anak dan orang tua melakukan aktivitas ramah 

lingkungan, dilakukan kegiatan memotivasi POMG dalam aktivitas hijau. Keterbatasan sumber 

daya manusia, pengetahuan dan teknologi sebagai kendala sekolah dalam memperkenalkan dan 

menerapkan perilaku secara kontinyu. Hasil diskusi dengan guru dan kepala sekolah disimpulkan 

perlu media sosialisasi perilaku hijau serta praktek aktivitas ramah lingkungan sehingga anak-anak 

mengetahui bentuk-bentuk kebiasaan atau perilaku hijau dan akhirnya termotivasi menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah dan rumah.  

 

Pada kajian ini istilah perilaku ramah lingkungan diidentikan sebagai perilaku hijau atau green 

behavior. Menurut Kollmuss & Agyeman (2002), green behavior dengan istilah lain sebagai  pro 

enviromental behavior didefinifikan sebagai berikut:  
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Pro environmental behavior means behavior that consciously seek to minimaze the negatif impact 

of one’s actions on the natural and build word (e.g. minimize resource and energy consumption, 

use of non-toxic substances, reduce waste production.  

 

Mengacu dengan definisi tersebut tersirat adanya perilaku secara sadar meminimalkan efek negatif 

dari suatu tindakan terhadap alam dalam bentuk perilaku hemat dalam penggunaan energi, 

sumberdaya, pola konsumsi, penggunaan material secara aman bagi lingkungan atau mengurangi 
produksi sampah. Kaiser & Wilson (2007) mengidentifikasi dimensi perilaku ramah lingkungan 

yaitu: energy concervation, recycling, vicarious, social toward conservation, transportation and 

mobility, waste avoidance, consumerism. Markle (2013) mengukur pro environmental behavior 

berdasarkan empat dimensi yaitu: conservation, environmental citizenship, food, transportation. 

Berdasarkan penjabaran tersebut terpilih beberapa dimensi sesuai konteks anak-anak dengan 

pendekatan perilaku ramah lingkungan sekolah dan rumah. Model diperkenalkan melalui POMG 

dengan karakter sederhana sesuai tingkatan anak-anak.  

 

Pendekatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menfokuskan pada motivasi karena dengan 

terbentuknya motivasi akan memiliki keterkaitan dengan ketertarikan pada aktivitas atau perilaku 

ramah lingkungan. Menurut theory of planned behavior (TPB) dari Ajzen diidentifikasi bahwa 

perilaku disebabkan oleh minat atau intensi sedangkan minat terbentuk oleh tiga faktor yaitu: 

attitude, social norm and behavior control (Nishimura & Tristan, 2011). Dengan 

mempertimbangkan pada TPB, maka untuk membangun suatu perilaku hijau dikembangkan suatu 

rekayasa sosial dengan melibatkan POMG dan anak-anak. Dengan rekayasa sosial maka pada diri 

anak-anak terbentuk sikap (attitude) peduli lingkungan, selanjutnya dengan bimbingan guru 

terbentuk norma sosial (social norm) untuk senantiasa perilaku ramah lingkungan (green value) 

serta dengan pantauan orang tua dapat membentuk kepercayaan diri (perceived behavior control) 

pada anak-anak sehingga semakin tertarik atau termotivasi menerapkan aktivitas ramah 

lingkungan di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. 

 

Untuk itu dilakukan observasi kondisi kehidupan masyarakat serta diskusi dengan mitra Taman 

Kanak-Kanak Taufiqurrahman. Kondisi eksisting mitra mengedukasi dan menerapkan perilaku 

ramah lingkungan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: (1) Aspek Sosial Budaya: Berkaitan 

dengan tata nilai keluarga dan masyarakat menangani sampah. Keterbatasan informasi dan 

pengetahuan menyebabkan kesadaran menjaga lingkungan belum sepenuhnya diingatkan kepada 

anak-anak. Ditemukan sampah plastik berupa kemasan minuman/makanan, popok bayi, steloform, 

kantong kresek dan sisa makanan dibuang sembarangan di sungai sehingga kebiasaan tersebut 

berpotensi ditiru anak anak. (2) Aspek Fasilitas Umum: Berkaitan dengan sarana umum untuk 

membantu anak dan memfasilitasi masyarakat berperilaku ramah lingkungan. Fasilitas pilah 

sampah sudah telah tersedia di tempat-tempat umum seperti: Stasiun Kereta, Puskesmas, Posyandu 

Kalurahan, sekolah dasar dan tempat pembelanjaan. Namun lingkungan terdekat anak usia dini 

belum sepenuhnya disediakan fasilitas ramah lingkungan atau kondisi tidak terawat. Akibatnya 

mereka sulit membiasakan perilaku tersebut atau terbukti banyak salah menempatkan jenis sampah 

pada sejumlah tempat pilah sampah seperti sampah stasiun kereta, mall atau fasilitas umum. (3) 

Aspek Kehidupan Masyarakat: Keterbatasan informasi menyebabkan sebagian masyarakat 

kurang memahami pengetahuan cara berperilaku hijau sekaligus cara mengajarkan perilaku 

kepada anak. Sebagai efek dari kebiasaan tersebut masyarakat geram dengan membuang sampah 

sembarangan. Kegeraman diaktualisasikan dalam bentuk tulisan larangan dengan pesan tidak 

sopan atau tidak pantas dibaca oleh anak-anak. Keterbatasan di atas menjadi tanggung jawab 

semua pihak untuk mengedukasi perilaku hijau sehingga terbentuk karakter anak-anak menghargai 

kelestarian lingkungan.  
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Berdasarkan tiga keterbatasan tersebut dilakukan kegiatan untuk mendorong atau memotivasi 

POMG agar senantiasa melakukan perilaku hijau bersama anak-anak di sekolah dan rumah. 

Observasi kepada lingkungan mitra dilakukan selama empat bulan untuk mengamati perilaku 

anak-anak dalam melakukan aktivitas ramah lingkungan. Untuk itu perlu rekayasa sosial untuk 

membantu mengedukasi green behavior sehingga mampu menjembatani keterbatasan internal 

sekolah dengan ketiga aspek tersebut. Dengan demikian letak permasalahan mitra adalah: 

Bagaimana cara memotivasi lingkungan sekolah dalam melakukan perilaku hijau?.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  
Pendekatan kepada mitra dilakukan dengan cara pendampingan untuk memberi motivasi kepada 

pihak anak-anak dan POMG sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk menginspirasi 

masyarakat supaya tergerak mengedukasi tentang ramah lingkungan. Dengan inspirasi tersebut 

diharapkan masyarakat akan termotivasi melakukan aktivitas hijau meskipun dengan cara paling 

sederhana. Kami berharap mendapat dukungan dengan pemda atau komunitas hijau lain sehingga 

lebih efisien dalam memperkenalkan green behavior, seperti gagasan Kirkwood & Walton (2010). 

Harapan ke depan akan terbentuk nilai-nilai ramah lingkungan (green value) dalam diri anak-anak 

secara kontiyu. Sementara manfaat bagi internal sekolah dengan mengimplementasikan green 

behavior dalam aktivitas belajar mengajar dapat menciptakan value. Sejalan dengan gagasan 

Kainrath dikutip oleh Chopra (2014) pendekatan tersebut sebagai green innovation sehingga 

dengan didukung oleh green commitment akan menjadikan green opportunity bagi sekolah dan 

akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif (Singh, 2009). Pendekatan ini  dilakukan melalui 

sekolah dengan pertimbangan pesan perilaku hijau akan efektif diselibkan dalam proses belajar di 

sekolah. Di samping itu sekolah adalah lingkungan kedua setelah rumah yang bersifat formal 

sehingga dengan panduan guru anak-anak lebih tertib.  

 

Metode memotivasi anak-anak dan POMG dilakukan melalui pengenalan simbol perilaku hijau 

dilanjutkan penjelasan setiap simbol. Mengacu dengan Kollmuss & Agyeman (2002) serta dimensi 

green behavior dari Kaiser & Wilson (2007), pengenalan terdiri delapan simbol mulai dari daur 

ulang, hemat air bersih, pilah sampah, hemat listrik, menjaga pohon, menyiram tanaman, bersih-

bersih dan menjaga kebersihan sungai. Pemilihan dimensi tersebut yang sesuai dengan perilaku 

anak-anak seperti: waste avoidance, minimize energy consumption, conservation dan recycling. 

Simbol diperkenalkan kepada siswa kemudian diikuti dengan memotivasi guru dan orang tua 

untuk mengingatkan dan membimbing dalam aktivitas di rumah. Sekolah tidak memiliki bak pilah 

sampah sehingga alat bantu diberikan berupa dua bak sampah warna merah dan hijau. Dengan alat 

tersebut anak-anak dapat menerapkan pilah sampah di sekolah selanjutnya kami meminta POMG 

mengamati kebiasaan putra/putri selama di sekolah dan rumah dalam satu bulan observasi.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Simbol Green Behavior Untuk Anak-Anak 
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Selanjutnya kami memberikan angket kepada POMG terkait dengan kebiasaan perilaku ramah 

lingkungan oleh siswa, guru, orang tua maupun pedagang sekitar sekolah. Seperti pada Tabel 1 

sebelas pertanyaan diberikan kepada POMG kemudian diminta mengisi sesuai persepsi terhadap 

perilaku anak-anak, orang tua itu sendiri, sekolah dan pedagang sekitar sekolah. Setelah angket 

terkumpul dilakukan analisis diskriptif sebagai bahan evaluasi dan feedback atas kegiatan ini. 

Dalam angket tersebut dijajaki seberapa besar keinginan untuk mengulang kembali kegiatan 

serupa supaya kebiasaan anak-anak terjadi secara berkelanjutan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cara memotivasi lingkungan sekolah berperilaku ramah lingkungan dengan cara memperkenalkan 

perilaku ramah lingkungan kepada POMG dan cerita kepada anak-anak. Pelaksanaan dilakukan 

April-Mei 2017 sekaligus mengapresiasi Hari Bumi pada 22 April 2017. Jadwal kegiatan dengan 

TK dilakukan beberapa tahapan kedatangan pertama April dan dievaluasi pada bulan Juni 2017. 

Kedatangan awal untuk kesepakatan kerjasama disambut ramah oleh Kepala Sekolah yaitu: Ibu 

Wiwi Amaliah, Spd. Di Gambar 2 terlihat Dr. Heni Mularsih, Psikolog memberikan pengenalan 

kepada anak-anak melalui simbol green behavior. Meskipun masih anak-anak tetapi antusias 

dengan informasi ramah lingkungan. Mereka menceritakan tentang kebiasaan membuang sampah, 

menggunakan air, listrik, kebersihan sungai dan lainnya. Jika dilakukan pengulangan secara rutin 

dipastikan anak-anak terbimbing melakukan aktivitas sehari-hari dan terbentuk spirit ramah 

lingkungan. Selanjutnya kami berpesan kepada anak-anak supaya merawat bak pilah sampah dan 

digunakan setiap hari oleh taman kanak-kanak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Bersama Guru dan Anak-anak 
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Gambar 3. Anak-Anak Belajar Pilah Sampah  

 

Pesan ramah lingkungan Gambar 1 kemudian dikemas sebagai modul kecil berisikan simbol dan 

penjelasan setiap simbol. Bu Wiwi Amaliah dan guru akan melanjutkan mengingatkan anak-anak 

supaya menjaga lingkungan hidup. Untuk mengimbangi pesan-pesan ramah lingkungan dari sisi 

sekolah, lebih efektif dilakukan juga di rumah sehingga kerjasama dengan orang tua dinilai penting 

pada kegiatan ini. Terjalin kesepakan dengan orang tua siswa untuk mengamati dan membimbing 

putra/putrinya dalam aktivitas pada simbol tersebut serta memberikan contoh positif lainnya. 

Kebersamaan dengan POMG membuat sasaran kegiatan lebih efektif dan tidak terputus hanya 

sampai sekolah. Dengan senang hati POMG mengisi kuisioner seperti terlihat di Tabel 1 dan 

mengembalikan kepada tim pengabdian masyarakat. Keberhasilan memotivasi atau pengenalan 

perilaku hijau dievaluasi melalui angket tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kesepakatan Bersama POMG  

 

Sebanyak 26 angket dikembalikan oleh POMG kemudian jawaban angket ditabulasi dan dianalisis 

secara diskriptif melalui pie chart. Dari sebelas pertanyaan teridentifikasi sebagai berikut: 

Pertama: Paling kiri terlihat perilaku membuang sampah pada tempatnya teridentifikasi baru 

sebesar 14% dari 26 siswa belum memahami dan melakukan kebiasaan tersebut. Kondisi ini 

dikarenakan belum dibiasakan atau dibimbing oleh orang tua di rumah. Sebaliknya sebanyak 86% 

dari anak-anak sudah menjalankan disebabkan mereka sering mendengar informasi dari guru, 

orang tua, masyarakat atau televisi. 
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Gambar 5. Respon POMG Pada Perilaku Hijau1 

 

Kedua: Hasil berbeda dengan penggunaan bak pilah sampah sering dilakukan oleh 20% siswa, 

46% masih kurang sedangkan 34% tidak pernah melakukan pilah sampah. Faktor penyebab adalah 

kurang bimbingan orang tua, sekolah dan kurang fasilitas pilah sampah di lingkungan terdekat 

dengan anak-anak termasuk sekolah. Untuk membantu anak-anak, maka tim PKM menyiapkan 

Bak Pilah Sampah sebagai fasilitas sekolah melakukan gerakan pilah sampah. Ketiga: Perilaku 

hemat listrik atau hemat energi terlihat 31% sering melakukan sedangkan 59% kurang melakukan 

dan masih ada 10% tidak pernah melakukan hemat energi. Untuk itu anak-anak perlu diingatkan 

supaya memahami hemat energi dan orang tua dihimbau supaya mendampingi putra/putri dalam 

aktivitas hemat listrik. Contoh sederhana dapat dilakukan saat mematikan lampu di kamar tidur, 

televisi atau AC ketika sudah tidak digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Respon POMG Pada Perilaku Hijau2 
 
Keempat: Perilaku hemat air bersih terlihat sudah 45% sering melakukan, sedangkan 46% kurang 

melakukan dan sisanya 9% tidak pernah melakukan hemat air bersih. Untuk itu anak-anak 

diingatkan untuk hemat air bersih dan mengingat saat musim kemarau orang-orang  mengalami 

kekurangan air bersih. Dengan demikian anak-anak akan lebih mengetahui pentingnya air bersih 

untuk kehidupan manusia dan makluk hidup. Kelima: perilaku menjaga kebersihan sungai sudah 

bagus karena 48% anak-anak sering melakukan, 31% kurang dan 21% belum memahami menjaga 

kebersihan sekitar sungai atau situ. Pesan ini penting diberikan pada anak-anak karena di Kota 

Depok banyak sekali dengan situ seperti: Situ Pladen, Lio, Sidamukti, Universitas Indonesia.   

Keenam: Untuk perilaku memelihara tanaman sebanyak 45% sudah melakukan, 45% kurang dan 

10% tidak pernah. Keterbatasan sekolah memiliki ruang terbuka hijau serta keterbatasan keluarga 

masing-masing anak-anak dalam mempertahankan ruang terbuka hijau menyebabkan lingkungan 

perumahan tidak lagi memiliki tanaman. Dengan demikian 10% anak-anak tidak mampu 

mempraktekan cara memelihara tanaman. Untuk itu tim PKM membagikan pot bunga/tanaman 

sebagai media melatih anak-anak mencintai tanaman sekaligus menambah keasrian teras sekolah.  



 
 

75 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Respon POMG Pada Perilaku Hijau3 

 

Ketujuh: Terkait perilaku hidup bersih ternyata sebanyak 51% anak-anak sering membersihkan 

ruangan dalam rumah atau minimal kamarnya sendiri, seperti: membantu ibu menyapu ruangan. 

Untuk selebihnya sebanyak 49% kurang. Kedelapan: Untuk Bimbingan orang tua terlihat 96% 

sering melakukan dan hanya 4% tidak pernah membimbing kepada anak-anak untuk membiasakan 

perilaku ramah lingkungan. Faktor kesibukan atau masih belum mengganggap bahwa perilaku 

ramah lingkungan penting dibiasakan sejak dini kepada anak-anak. Kesembilan: Pemanfaatan 

barang bekas oleh pihak sekolah untuk prakarya, direspon sebanyak 33% sering dilakukan, 42% 

kurang dan sisanya 25% menyatakan tidak pernah. Diperlukan kreativitas untuk memanfaatkan 

barang bekas menjadi prakarya anak-anak sehingga dapat menghemat biaya pembelian material 

edukasi serta mengasah kreativitas & inovasi menggunakan barang yang sudah tidak terpakai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Respon POMG Pada Perilaku Hijau4 

 

Kesepuluh: Dinyatakan 73% sekolah telah merawat peralatan & sarana perilaku ramah lingkungan 

secara baik, seperti tempat sampah. Sebanyak 18% menyatakan kurang dan 9% menyatakan tidak 

pernah. Kesebelas: terkait dengan aktivitas pedagang disekitar sekolah teridentifikasi bahwa 69% 

pedagang sudah membuang sampah dengan benar, 21% kurang dan sisanya 10% tidak pernah. 

Meskipun pedagang sudah diingatkan merapikan sampahnya tetapi terkadang masih ditemukan 

kebiasaan tidak tertib di lingkungan sekolah. Pedagang terbagi dua, yaitu: pedagang memiliki 

tempat usaha menetap di dekat sekolah dan pedagang yang datang ke tempat sekolah seperti: 

soimay, bakso atau cimol. Pedagang ini yang cenderung menyisakan sampah.  

 

Alasan memilih kelompok anak-anak sebagai target edukasi perilaku hijau dengan harapan dapat 

memberikan informasi atau menambah pengalaman kepada anak-anak tentang perilaku tersebut. 

Selaras dengan studi sebelumnya teridentifikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi green 

behavior berasal dari pengalaman masa kecil (Gifford & Nilsson, 2014). Selain itu pengalaman 

dan pendidikan memiliki keterkaitan dengan kebiasaan ramah lingkungan sehingga bagi yang 

memiliki pengetahuan secara spesifik tentang lingkungan relatif lebih peduli terhadap lingkungan 

(Gifford & Nilsson, 2014). Dengan demikian sosialisasi ini sebagai pengetahuan awal bagi anak-

anak untuk belajar tentang perilaku hijau. Selanjutnya mengindikasikan perilaku dipersepsikan 

secara positif oleh POMG terhadap perilaku hijau dari putra/putrinya adalah: membuang sampah 

secara benar (1), hemat air bersih (4), menjaga kebersihan sungai (5), memilihara tanaman (6) dan 
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membersihkan ruangan di rumah (7). Berdasarkan hasil angket tersebut, maka kegiatan akan 

dievaluasi dan dilakukan kembali di Agustus-Oktober 2017 sesuai dengan kesepakan POMG yang 

menginginkan pengulangan pada semester berikutnya. Karena peralatan sudah disediakan maka 

pada kegiatan berikutnya tidak diperlukan pembelian alat atau hanya sebatas pembelian goody bag 

bagi anak-anak. Keberlanjutan perilaku ramah lingkungan harus dibiasakan kepada anak-anak 

supaya terbentuk kharakter anak cinta lingkungan.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan kecil ini masih sebatas titik awal edukasi ramah lingkungan dan kami berharap mampu 

melanjutkan kegiatan secara lebih luas dan berkelanjutan. Kegiatan PKM bertujuan memberi 

motivasi POMG sehingga mampu mengatasi masalah terkait aspek sosial budaya, ketersediaan 
fasilitas umum dan kehidupan bermasyarakat sekitar sekolah. Luaran terbentuk kegiatan akan 

disempurnakan menjadi rekayasa sosial secara lebih menarik bagi anak-anak. Seiring dengan 

pertumbuhan dan kedewasaan anak-anak diharapkan makin terbentuk kesadaran terhadap 

kebersihan lingkungan di sekolah & rumah. Kedepannya program kami dapat berkelanjutan dan 

berharap dapat bekerja sama dengan Pemda Kota Depok, Dikti, CSR atau komunitas lain memiliki 

kepedulian terhadap green education for childreen di Indonesia.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi (kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang 

besar, kemungkinana menderita kerugian, kemungkinan diaudit) serta faktor-faktor psikologis (rasa bersalah, 

besarnya hukuman yang akan diperoleh, dan kepastian ditangkap) dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk 

melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.  Metode penelitian yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian ini meliputi: 1)Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 2)Data dikumpulkan dengan 

teknik survey dengan menggunakan kuesioner. 3)Target populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di 

Kabupaten Klaten yang terkena dampak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak 

Penghasilan Final bagi UMKM yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 per tahun. 4)Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling sebanyak + 100 responden di Kabupaten Klaten. 5)Alat uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multiple Regression. Ada beberapa faktor utama yang dapat 

meningkatkan perilaku kepatuhan pajak, yaitu pemerintah harus sering-sering melakukan audit/pemeriksaan terhadap 

pengusaha kena pajak, pemerintah juga harus menerapkan hukuman yang tegas dan adil kepada para pengusaha yang 

melakukan penghindaran pajak, stigma sosial juga dirasa mampu memberikan efek jera kepada para pelaku 

penghindaran pajak. 

Keywords: kepatuhan pajak, probabilitas diaudit, keuntungan, rasa bersalah, stigma sosial.    

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara  yang tingkat kepatuhan 

pembayaran pajak oleh para wajib pajak harus ditingkatkan. Namun akhir-akhir ini perilaku 

penghindaran pajak sering dilakukan, hal ini bisa saja disebabkan oleh berkurangnya kepercayaan 

masyarakat atas pengelolaan dana pajak itu sendiri atau memang merupakan suatu cara yang 

dilakukan wajib pajak untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Apapun alasannya, 

penghindaran pajak merupakan suatu bentuk perilaku ilegal yang sebenarnya melibatkan adanya 

dilema etika. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap pajak merupakan suatu 

permasalahan penting bagi negara-negara yang sebagian besar pengeluaran atau belanja negara 

didanai oleh pajak, seperti Indonesia. Diketahui 90% APBN Indonesia berasal dari pembayaran 

pajak (Asnawi dkk., 2009). 

 

Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi maupun 

pendekatan psikologis. Penelitian kepatuhan pajak yang terkait dengan pendekatan ekonomi 

dilakukan oleh Milliron dan Toy (1988) yang meneliti tujuh faktor kepatuhan pajak yang terdiri 

dari deduction permitted, IRS information services, withholding and information reporting, the 

probability of audit, preparer responsibilities, tax rates and taxpayer penalties. Variabel-variabel 

di atas kemudian dikelompokkan dalam dua pendekatan yaitu economic deterrence model dan 

psychology paradigm. Sedangkan penelitian kepatuhan pajak yang terkait dengan pendekatan 

psikologis dilakukan oleh Beams dkk. (2003) yang meneliti tentang pengaruh variabel motivasi 

dan variabel pencegah terhadap  niat seseorang untuk melakukan insider trading. Variabel 

motivasi terdiri dari keuntungan, sinisme, dan keadilan hukuman. Sedangkan untuk variabel 
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pencegah meliputi kepastian tertangkap, konsekuensi hukuman,  stigma sosial, dan rasa bersalah. 

Pendekatan psikologis lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah 

dengan memberikan pelayanan yang ramah (Chung dan Trivedi, 2003).   

 

Berdasarkan penelitian Milliron dan Toy (1988); Asnawi dkk. (2009) serta Beams dkk. 

(2003), maka penelitian sekarang  menggabungkan antara variabel persepsi kemungkinan akan 

diaudit (Milliron dan Toy, 1988; Asnawi dkk., 2009) dengan variabel motivasi dan variabel 

pencegah (Beams dkk., 2003), kemudian meneliti pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap 

perilaku kepatuhan pajak. Berangkat dari penelitian Asnawi dkk. (2009) dan Beams dkk. (2003), 

penelitian sekarang tidak hanya fokus pada variabel ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangakn 

faktor psikologis yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak atau bahkan dapat menurunkan 

kepatuhan pajak seseorang. Penelitian sekarang akan menguji pengaruh variabel ekonomi 

(kemungkinan diaudit dan keuntungan) dan variabel psikologis (sinisme, persepsi keadilan 

hukuman, kepastian tertangkap, konsekuensi hukuman, hukuman dari kelompok sosial, perasaan 

bersalah) terhadap perilaku kepatuhan pajak seseorang. Penelitian ini juga akan menguji pengaruh 

variabel kemungkinan diaudit terhadap kepatuhan pajak jika dimoderasi oleh variabel ekonomi 

dan variabel psikologis.  

 

Penelitian ini terdiri dari dua tipe pengujian, yang pertama yaitu pengujian langsung yang 

meneliti pengaruh variabel kemungkinan diaudit, keuntungan, sinisme, keadilan hukuman, 

kepastian tertangkap, konsekuensi hukuman, beratnya hukuman, dan perasaan bersalah terhadap 

kepatuhan pajak. Pengujian langsung ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor mana saja yang 

mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengujian yang kedua yaitu pengujian tidak langsung, yaitu 

pengujian yang dilakukan dengan menguji pengaruh kemungkinan diaudit terhadap kepauhan 

pajak jika dimoderasi oleh keuntungan, sinisme, keadilan hukuman, kepastian tertangkap, 

konsekuensi hukuman, beratnya hukuman, dan perasaan bersalah. Pengujian tidak langsung ini 

dilakukan karena untuk mengetahui gambaran tingkat moralitas dari wajib pajak yang masuk 

sebagai sampel. Apakah dengan adanya kondisi psikologis tertentu (misalnya mengharapkan 

keuntungan), dapat melemahkan atau meningkatkan pengaruh kemungkinan diaudit terhadap 

perilaku kepatuhan pajak.  

 

METODE PENELITIAN 

Kerangka Model Penelitian 

Model penelitian yang akan dilaksanakan dapat digambarkan dalam kerangka model penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Model Penelitian 
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Data dan Sampel 

Data dalam penelitian ini diperoleh teknik survey dengan menggunakan kuesioner. Target populasi 

dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling pada sebanyak + 100 responden.  Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling karena pelaku UMKM yang bisa masuk sebagai sampel adalah pelaku UMKM yang 

berpenghasilan bruto kurang dari Rp. 4,8 M dan berada di Kabupaten Klaten saja. 

Pengukuran Variabel 

Kepatuhan Pajak (COM), meliputi kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan 

perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur (Harinudin (2009); 

Asnawi dkk., 2009). Kepatuhan pajak diukur dengan instrumen yang diadopsi dari kuesioner 

Bobek et al. (2013) dan beberapa tambahan pertanyaan.  

Persepsi Kemungkinan Diaudit (AU), meliputi persepsi bagaimana perasaan atau 

kekhawatiran seseorang seandainya laporan keuangan yang sudah dibuat akan diaudit. 

Instrumen untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Asnawi et al. (2010) yang juga 

dikembangkan dari instrumen  Milliron dan Toy (1988). 

Keuntungan (GAIN), meliputi persepsi untuk memperoleh keuntungan, orang yang patuh 

terhadap pajak tidak akan bereaksi dengan adanya tarif pajak/peraturan pajak yang ada (Ali 

dkk., 2001). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari penelitian 

Beams dkk. (2003) 

Sinisme (SIN), orang sinisme menganggap tindakan pelanggaran yang dilakukan orang lain 

dapat mempengaruhi dirinya, sehingga dia menganggap tindakan itu boleh dilakukan (Salter 

dkk., 2001; Beams dkk., 2003). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini 

diadopsi dari penelitian Beams dkk. (2003) 

Keadilan Hukuman (FAIR), meliputi kesetujuan seseorang terhadap hukum (Beams dkk., 

2003). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari penelitian Beams 

dkk. 

Kepastian Tertangkap (CERTAIN), meliputi kepastian seseorang akan tertangkap jika 

orang tersebut melakukan tindakan kriminal (Beams dkk., 2003). Kepastian tertangkap diukur 

dengan instrumen diadopsi dari penelitian Beams dkk. (2003) namun ada sedikit 

pengembangan 

Konsekuensi Hukuman (PUNISH), meliputi beratnya hukuman resmi (legal punishment) 

yang akan diterima (Grasmick dan Green, 1980). Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini diadopsi dari penelitian Beams dkk. (2003) 

Stigma Sosial (STIG), meliputi sanksi yang diberikan oleh kelompok yang ada di lingkungan 

sosial, misalnya: hilangnya perhatian/kepercayaan masyarakat kepada individu yang 

melakukan tindakan kriminal (Grasmick dan Green, 1980; Beams dkk., 2003). Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari penelitian Beams dkk. (2003) 

Rasa Bersalah (GUILT), meliputi hukuman yang berasal dari dalam diri individu sendiri, 

misalnya: perasaan bersalah karena sudah terlibat dalam tindakan ilegal dan kriminal 

(Grasmick dan Green, 1980; Beams dkk., 2003). Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini diadopsi dari penelitian Beams dkk. (2003) 

Alat Uji Statistik 

Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS. Persamaan regresi dari penelitian ini adalah: 

COM= α+β1AU+ β2 GAIN+ β3 SIN+ β4 FAIR+ β5 CERTAIN+ β6 PUNISH+ β7STIGMA+ β8 

GULIT+ β9 AU*GAIN+ β10 AU*SINIS+ β11 AU*FAIR+ β12AU*CERTAIN+ 

β13AU*PUNISH+ β14 AU*STIGMA+ β15 AU*GUILT+ e 

 

 



 
 

80 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Responden 

Populasi responden dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.  

Jenis usaha yang masuk sebagai kriteria responden antara lain adalah swalayan yang menjual 

kebutuhan sehari-hari, usaha kuliner, toko bangunan, rental, percetakan, fashion dan usaha jahit 

baju. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner dan mendatangi satu-satu pelaku 

UMKM. Berdasarkan kuesioner yang diperoleh, dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan 

tingkat omset, mengikuti organisasi UMKM, jenis kelamin, usia, jenis usaha, lama usaha, dan 

pendidikan terakhir. Adapun rangkuman gambaran umum reponden adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Gambaran Umum Responden 

Karakteristik Responden Jumlah Persentase 

Omzet   

Dibawah Rp 300.000.000,- 70 74,46% 

Rp 300.000.001-Rp 2.500.000.000,- 19 20,22% 

Rp 2.500.000.001,- Rp 4.800.000.000 5 5,32% 

Jumlah 94 100,00% 

Usia   

≤ 30 Tahun 11 11,71% 

31-40 30 31,91% 

41 – 50 Tahun 46 48,93% 

≥51 Tahun 7 7,45% 

Jumlah 94 100,00% 

Jenis Usaha   

Warung Makan 53 33,90% 

Kelontong 32 50,00% 

Lainnya 9 16,10% 

Jumlah 94 100,00% 

Lama Usaha   

≤ 5 Tahun 53 56,38% 

6-10 Tahun 22 23,40% 

11-15 Tahun 12 12,77% 

≥ 15 Tahun 7 7,45% 

Jumlah  94 100,00% 

Pendidikan   

Tidak tamat SMA 47 50,00% 

Tamat SMA 20 21,28% 

Diploma 16 17,02% 

S1 atau lebih 11 11,70% 

Jumlah  94 100,00% 

 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 150. Kuesioner yang diisi dan dikembalikan 

sebanyak 106, setelah dilakukan uji  reliabilitas, jumlah kuesioner yang bisa digunakan sebanyak 
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94, sedangkan 12 kuesioner lainnya tidak lengkap dan ada data outlier.Tingkat pengembalian 

kuesioner terangkum dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan  Jumlah Persentase 

Kuesioner yang dibagikan 150 100% 

Kuesioner kembali 106 70,67% 

Kuesioner yang tidak lengkap (tidak dapat digunakan) 

Kuesioner dapat diolah awal 

Kuesioner data outlier 

5 

101 

7 

3,33% 

67,34% 

4,67% 

Kuesioner yang di analisis 94 62,67% 

 

Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah  Multiple Regression. 

Pengujian dilakukan dalam sekali tahap, yaitu meregresi masing-masing variabel independen 

terhdap variabel dependen, dan memasukkan juga hubungan interaksinya.  Adapun model regresi 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

COM= α+β1AU+ β2 GAIN+ β3 SIN+ β4 FAIR+ β5 CERTAIN+ β6 PUNISH+ β7STIGMA+ β8 

GULIT+ β9 AU*GAIN+ β10 AU*SINIS+ β11 AU*FAIR+ β12AU*CERTAIN+ β13AU*PUNISH+ 

β14 AU*STIGMA+ β15 AU*GUILT+ e 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini dinyatakan dengan persepsi kemungkinan di audit berpengaruh 

positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Berdasarkan analisi dari tabel 8 diperoleh koefisien 

sebesar 2,228 dengan  p-value 0,003 < α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

dalam penelitian ini terdukung, atau dengan kata lain semakin besar kemungkinan sebuah UMKM 

akan diaudit, maka tingkat kepatuhan pajaknya akan semakin meningkat. 

Hipotesis 2 menguji hubungan langsung dan hubungan interaksi antara keuntungan yang 

diharapkan dan persepsi kemungkinan diaudit terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hipotesis 2a 

dinyatakan dengan persepsi seseorang untuk memperoleh keuntungan berpengaruh negatif 

terhadap perilaku kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien sebesar 

0,354 dan p-value sebesar 0,579 > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2a tidak 

terdukung. Sedangkan hipotesis 2b yang menyatakan bahwa interaksi antara kemungkinan di audit  

dengan harapan memperoleh keuntungan berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak 

juga tidak terdukung (koefisien sebesar -0,06 dan p-value > α 0,274). Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, para pengusaha pada dasarnya ingin membayar pajak, namun keterbatasan pengetahuan 

tentang pajak itu sendiri membuat para pengusaha lebih memilih untuk diam.  

 

Hipotesis 3 menguji pengaruh langsung dan pengaruh interaksi antara sinisme dan persepsi 

kemungkinan di audit terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hipotesis 3a berbunyi sinisme 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil analisi data, diperoleh 

nilai koefisien sebesar 2,273 dan p-value sebesar 0,025. Walaupun hasilya signifikan akan tetapi 

koefisien regresi menunjukkan hasil tanda positif, sehingga hipotesis 3a tetap tidak terdukung. 

Sinisme adalah sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah orang yang pada 

akhirnya bisa memotivasi orang lain untuk terlibat di dalamnya Tidak terdukungnya hipotesis ini 
mungkin disebabkan oleh moral responden yang mungkin sudah tinggi, jadi walaupun banyak 

pihak yang melakukan tindakan penggelapan pajak, hal tersebut tidak mempengaruhi para 

responden untuk ikut-ikutan dalam tindakan penggelapan pajak. Hipotesis 3b dalam penelitian ini 

dinyatakan dengan interaksi antara besarnya kemungkinan diaudit dengan sinisme akan 

berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 
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koefisien sebesar -0,140 dan p-value sebesar 0,110 > dari α (0,00), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3b tidak terdukung. 

 

Hipotesis 4a dinyatakan dengan persepsi keadilan hukum berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil analisi data diperoleh koefisien sebesar -1,614 dan 

p-value sebesar 0,02, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4a tidak terdukung. Sedangkan  

hipotesis 4b dinyatakan dengan interkasi antara kemungkinan akan diaudit dengan perspepsi 

keadilan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil olah data menunjukkan nilai 

koefisien sebesar 0,219 dan p-value sebesar 0,001. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 4b terdukung. 

 

Hipotesis 5a dalam penelitian ini dinyatakan dengan kepastian akan tertangkap 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai 

koefisien sebesar -0,055dan p-value sebesar 0,960 > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 5a tidak terdukung. Hipotesis 5b dinyatakan dengan interaksi antara kemungkinan 

diaudit dengan kepastian akan tertangkap berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. 

Hasil analisis data diperoleh koefisien sebesar -0,006 dan p-value 0,948 > α (0,05). Sehingga 

hipotesis 5b tidak terdukung. 

 

Hipotesis 6 menguji tentang pengaruh persepsi kemungkinan diaudit terhadap perilaku 

kepatuhan pajak jika dimoderasi oleh  konsekuensi beratnya hukuman. Hipotesis 6 dibagi dalam 

dua hipotesis, hipotesis 6a dan hipotesis 6b. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 7 diperoleh 

nilai koefisien 1,345 dan nilai p-value 0,178 > α (0,05), sehingga hipotesis 6a yang dinyatakan 

dengan konsekuensi beratnya hukuman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak 

tidak terdukung. Sedangkan hipotesis 6b yang dinyatakan dengan interaksi antara besarnya 

kemungkinan diaudit dengan Konsekuensi beratnya hukuman yang akan diterima berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak juga tidak terdukung (koefisien -0,115 dengan p-value 0,193 > α 

0,00. 

 

Hipotesis 7 menguji pengaruh stigma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak, dan 

menguji pengaruh persepsi kemunkinan diaudit terhadap perilaku kepatuhan pajak jika dimoderasi 

oleh stigma sosial. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien 1,186 dan p-value 0,04 < α 

(0,05), sehingga hipotesis 7a dalam penelitian ini terdukung. Sedangkan hipotesis 7b yang menguji 

pengaruh interaksi anatara persepsi kemungkinan diaudit dengan stigma sosial terhadap kepatuhan 

pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,120 dan p-value 0, 014 < α (0,05) tidak terdukung 

karena hipotesis dinyatakan positif namun hasil pengujian menunjukkan arah negatif. 

 

Hipotesis 8a menguji pengaruh langsung rasa bersalah terhadap perilaku kepatuhan pajak. 

Hipotesis 8a dinyatakan dengan perasaan bersalah berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

kepatuhan pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,02 dan p-value sebesar 

0,991. Sehingga hipotesis 8a dalam penelitian ini tidak terdukung. Hipotesis 8b dinyatakan dengan  

interaksi antara perasaan bersalah dengan besarnya kemungkinan diaudit berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,00 dan p- value 

sebsar 0,997 > α (0,05), sehingga hipotesis 8b juga tidak terdukung. Untuk mempermudah 

terdukung atau tidaknya setiap hipotesis dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan 

ringkasannya pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Arah  Koefisien p-value Keterangan 

H1 + 2,228 0,003 Terdukung 

H2a - 0,354 0,579 Tidak Terdukung 

H2b - -0,061 0,274 Tidak Terdukung 

H3a - 2,273 0,025 Tidak Terdukung 

H3b - -0,140 0,110 Tidak Terdukung 

H4a + -1,614 0,029 Tidak Terdukung 

H4b + 0,219 0,001 Terdukung 

H5a + -0,055 0,960 Tidak Terdukung 

H5b + -0,006 0,948 Tidak Terdukung 

H6a + 1,345 0,178 Tidak Terdukung 

H6b + -0,115 0,193 Tidak Terdukung 

H7a + 1,186 0,040 Terdukung 

H7b + -0,120 0,014 Tidak Terdukung 

H8a + 0,020 0,991 Tidak Terdukung 

H8b + 0,000 0,997 Tidak Terdukung 

R square 68% 

N 94 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dibuat sebuah kesimpulan yaitu ada beberapa faktor 

utama yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak, yaitu pemerintah harus sering-sering 

melakukan audit/pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak, pemerintah juga harus menerapkan 

hukuman yang tegas dan adil kepada para pengusaha yang melakukan penghindaran pajak, stigma 

sosial juga dirasa mampu memberikan efek jera kepada para pelaku penghindaran pajak, hukuman 

dari masyarakat atau dari kelompok biasanya bertahan lebih lama dan dampaknya jangka panjang. 

 

KESIMPULAN 

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara langsung pengaruh variabel 

ekonomi (kemungkinan diaudit dan keuntungan) dan variabel psikologis (sinisme, persepsi 

keadilan hukuman, kepastian tertangkap, konsekuensi hukuman, hukuman dari kelompok sosial, 

perasaan bersalah) terhadap perilaku kepatuhan pajak seseorang. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan teknik statistik regresi berganda, diperoleh hasil bahwa persepsi kemungkinan 

diaudit dan stigma sosial (hukuman dari kelompok/masyarakat) terbukti berpengaruh signifikan 

positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Tujuan yang kedua adalah untuk menguji secara tidak 

langsung, yaitu menguji pengaruh variabel kemungkinan diaudit terhadap kepatuhan pajak jika 

dimoderasi oleh variabel ekonomi dan variabel psikologis. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan teknik statistik, maka variabel kepastian tertangkap terbukti secara statistik dapat 

meningkatkan pengaruh kemungkinan diaudit terhadap perilaku kepatuhan pajak. Jadi ketika 

kemungkinan diauditnya besar, dan kepastian akan tertangkap juga besar maka tingkat kepatuhan 

pajak juga akan meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah harus sering-sering melakukan 

audit/pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak, sesuai penelitian ini adalah pelaku-pelaku 
UMKM. Pemerintah juga harus menerapkan hukuman yang tegas dan adil kepada para pengusaha 

yang melakukan penghindaran pajak. Banyak para responden yang belum tahu tentang berlakunya 

pajak final 1% pada UMKM, sebaiknya sosialisasi dari pemerintah lebih gencar lagi. Sebagian 

besar responden tidak berniat untuk tidak membayar pajak, tetapi ketakutan jika pajak yang 

dibayarkan itu tinggi, maka para responden cenderung diam, dan tidak mau jika ditanya perihal 
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pajak. Rendahnya pengetahuan terhadap pajak itu sendiri membuat para responden bingung dalam 

menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Agama, 

Pluralisme dan Demokrasi (PusAPDem) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga memiliki target 

pencapaian yaitu bangkitnya kesadaran masyarakat Dusun Cuntel sebagai masyarakat sadar wisata yang memiliki 

jiwa berwirausaha (spirit of enterpreneurs), memiliki kemampuan untuk berdaya saing (mental kompetitif), serta 

memiliki sikap yang arif dan bijaksana dalam pembangunan Dusun Cuntel sebagai salah satu destinasi di wilayah 

Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Target yang telah dicapai dalam 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Pertama, terumuskannya Gambar Visi Cuntel Pelangi (sesuai 

dengan pendekatan Appreciative Inquiry yang digunakan sebagai metode pelaksanaan). Kedua, Gambar Visi Cuntel 

Pelangi kemudian dijabarkan kepada rumusan Visi Dusun Cuntel yang dinamakan Visi Cuntel Pelangi 2017-2027 

dan Ketiga, telah terbentuk sebuah komunitas untuk mewujudkan Visi Cuntel Pelangi 2017-2027 yang dinamakan 

Komunitas Cuntel Pelangi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Dusun Cuntel antara lain 

Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT sebagai Pelindung, Tokoh Agama Islam dan Tokoh Agama Kristen sebagai 

Penasehat, dan struktur komunitas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang terdiri dari 

unsur petani organik, pengelola homestay, pengelola basecamp pendakian gunung Merbabu,, unsur perempuan, 

unsur pemuda/karang taruna dan perangkat dusun lainnya. Dusun Cuntel telah dijadikan wilayah dampingan dari 

PusAPDem UKSW untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun (minimal untuk lima tahu kedepan, 

2017-2022).   

Kata kunci: Wisata, Ekonomi, Pemberdayaan, Dusun 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian 

daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang semakin demokratis. Akan tetapi desa 

sampai kini masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin . Walaupun dapat 

kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi 

sebagai petani (terutama pada lahan terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila 

pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan 

kebijakan pembangunan di Indonesia.  

Munculnya upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan disebabkan oleh beberapa 

alasan yaitu masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat perdesaan pada sumber 

daya produktif misalnya: permodalan, infrastruktur, teknologi, pelayanan publik/pasar. Selain itu 

juga masih dijumpai keterterbatasan pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, serta 

masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang 

mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan 
infrastruktur antar wilayah. 



 
 

87 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Kementrian Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Non formal dan Informal mengembangkan program Desa Vokasi untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Desa vokasi merupakan kawasan pendidikan 

keterampilanvokasional yang dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia agar 

mampu menghasilkan produk/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dan 

memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi lokal. Tujuan dilaksanakannya 

program desa vokasi adalah membantu warga masyarakat agar memiliki bekal pengetahuan dan 

keterampilan produktif yang dapat didayagunakan untuk mengelola potensi sumberdaya lokal 

sehingga memiliki nilai manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, memiliki sikap dan perilaku 

kewiraswastaan yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerah, serta 

menghasilkan atau memasarkan produk/jasa atau karya lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi, 

bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif dengan memanfaatkan potensi sumer daya lokal 

sehingga dapat berpartisipasi secara aktif fan positif terhadap pembangunan masyarakat, desa dan 

daerah. 

Desa Kopeng merupakan salah satu desa yang telah dikenal luas di wilayah Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai desa vokasi wisata. Desa Kopeng yang merupakan bagian 

dari Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ini terbagi atas sembilan buah dusun, salah satu 

dusun diantaranya adalah Dusun Cuntel. Dusun Cuntel merupakan dusun yang letaknya paling 

dekat dengan gunung Merbabu. Daya tarik Dusun Cuntel adalah karena letaknya yang berada pada 

kisaran ketinggian 1610 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan suhu antara 17-23 ‘C. 

Pemandangan yang eksotis dari ketinggian menjadi salah satu andalan objek wisata dusun ini, 

selain Cuntel dijadikan jalur utama pendakian dan basecamp (pos pertama) menuju puncak gunung 

Merbabu selain beberapa spot dan gardu pandang yang memiliki daya tarik tersendiri terutama 

untuk para fotografer landscape.  

Dusun Cuntel secara administratif berbatasan dengan wilayah Taman Nasional Gunung 

Merbabu/Wilayah Perum Perhutani baik di sebelah Timur, Barat maupun Selatan. Sedangkan di 

wilayah Utara berbatasan dengan Dusun Tayeman Desa Kopeng dan Dusun Deles Desa Jogonayan 

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Satelit Dusun Cuntel dari Pencitraan Google Earth tanggal  22 Februari 2015 

(diakses pada tanggal 22 Maret 2017) 

 

Penduduk Cuntel berjumlah 476 jiwa yang terdiri dari 231 Laki-laki dan 237 Perempuan yang 

terbagi ke dalam 156 Kepala Keluarga pada 5 wilayah RT dan 1 RW di mana 40,61% penduduk 

diantaranya beragama  Islam dan 59,39% beragama Kristen. Terdapat satu masjid dan tiga buah 
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gereja di dusun Cuntel, yaitu: GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia), GKJTU (Gereja Kristen 

Jawa Tengah Utara), GBIS (Gereja Betel Injil Indonesia). Mayoritas penduduk dusun Cuntel 

bekerja sebagai petani organik (Susanto, 2016). 

 

Observasi awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari PusAPDem UKSW pada 

awal bulan November 2015 di Dusun Cuntel, ada sejumlah fakta menarik yang teramati antara lain 

secara fisik dapat dikemukakan bahwa wilayah Dusun Cuntel belum mendapat perhatian yang 

serius dari pemerintah terutama ketersediaan infrastruktur publik baik berupa jalan, penerangan, 

papan informasi jalur pendakian dan informasi resiko bencana/mitigasi bencana, fasilitas gardu 

pandang yang memadai (dilengkapi dengan sarana komunikasi), area kuliner dari sumber 

pertanian organik yang dikelola warga setempat. Kondisi seperti ini lah yang menjadi salah satu 

alasan bagi Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi (PusAPDem)-Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW) Salatiga memilih untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat di Dusun Cuntel, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dalam 

bentuk seminar dengan pendekatan Apreciaitve Inquiry (AI) dengan pihak GKJTU Imanuel – 

Cuntel dan Pemerintah Dusun Cuntel sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jalan Umbul Songo (Jalan Utama) di Dusun Cuntel, 27 Februari 2017 

 

1. METODE PELAKSANAAN PKM 

 

Metode Appreciative Inquiry (AI) 
Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi dua arah dengan pendekatan Appreciative 

Inquiry (AI), di mana diskusi yang menggunakan pendekatan Appreciative Inquiry tidak sama 

dengan diskusi/seminar ilmiah yang dilakukan diperguruan tinggi. Appreciative Inquiry dalam 

sebuah organisasi atau komunitas masyarakat berarti: 

- Melahirkan sikap terbuka, saling menghargai dan tidak saling tuding, tidak saling lempar 

tanggungjawab dan mencari kambing hitam. 

- Membuar orang percaya diri untuk melakukan tindakan positif, karena apapun tindakannya 

akan dilihat kelebihan dan keberaniannya. 

- Melahirkan visi baru dalam merfleksikan tujuan yang diraih. 
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Untuk memahami metode Appreciative Inquiry dapat dilihat pada gambar berikut ini yang 

menyajikan perbedaan antara metode Appreciative Inquiry dengan metode Problem Solving yang 

laris di perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbedaan Metode Problem Solving dan Metode Appreciative Inquiry 

 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu Appreciative Inquiry sebagai sebuah metode atau 

pendekatan. Appreciative Inquiry merupakan kajian dan penggalian terhadap hal-hal yang 

memberi jiwa pada sistem-sistem manusia (human systems), ketika sistem-sistem tersebut berjalan 

dalam kondisi terbaiknya. Pendekatan terhadap perubahan pribadi dfan perubahan organisasi atau 

komunitas ini  berdasar pada asumsi bahwa pertanyaan-pertanyaan dan dialog tentang kekuatan, 

keberhasilan, nilai, harapan, dan impian sebenarnya merupakan perubahan itu sendiri. Singkatnya 

Appreciative Inquiry menyatakan bahwa pengorganisasian manusia (human organizing) dan 

perubahan, dalam bentuk terbaiknya, merupakan sebuah proses relasional dari penyelidikan 

(inquiry), yang berakar pada afirmasi dan apresiasi (Whitney, 2007). 

 

Siklus 4-D: Bagaimana Appreciative Inquiry (AI) Dapat Berjalan 

Proses yang digunakan untuk menghasilkan kekuatan bagi Appreciative Inquiry adalah Siklus 4-

D (Discovery; Dream; Design; Destiny). Menurut Whitney, (2007) Siklus 4-D ini berdasar pada 
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gagasan bahwa sistem-sistem manusia, individu, tim, organisasi, dan komunitas berkembang dan 

berubah menuju suatu hal yang mereka kaji. Appreciative Inquiry bekerja dengan memusatkan 

perhatian sebuah organisasi pada potensinya yang paling positif yakni inti positifnya dan melepas 

energi inti positif tersebut bagi transformasi dan keberhasilan keberlanjutan. Ini adalah hakikat 

esensial organisasi dari sisi terbaik yakni kearifan kolektif setiap orang dalam suatu 

komunitas/organisasi mengenai kekuatan, kemampuan, sumber daya dan aset organisasi, baik 

yang tampak maupun yang tidak tampak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siklus 4-D 

 

Siklus 4-D dapat digunakan untuk memandu percakapan, rapat kelompok kecil, rapat kelompok 

besar atau upaya perubahan sistem yang menyeluruh. Siklus ini dapat pula digunakan sebagai 

sebuah kerangka kerja bagi pengembangan pribadi atau coaching, kemitraan atau pembentukan 

aliansi, serta pengembangan organisasi atau komunitas skala besar. Apapun tujuannya, Siklus 4-

D berlaku sebagai landasan bagi perubahan yang akan dibangun (Whitney, 2007).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 6. Suasana Diskusi Kelompok 
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Siklus 4-D ini lah yang akan digunakan oleh Tim Fasilitator untuk menerapkan metode 

Appreciative Inquiry pada kegiatan pengabdian pada masyarakat di Dusun Cuntel. 

 

“Cuntel Pelangi” sebagai Topik Afirmatif 

Pemilihan topik yang cermat dan penuh pertimbangan, dan inspiratif sangatlah penting, karena hal 

itu menentukan arah proses perubahan dan meletakan landasan kerja bagi pembelajaran 

organisasi/komunitas. Dusun Cuntel adalah salah satu jalur pendakian menuju gunung Merbabu 

yang sudah terkenal di kalangan para pendaki gunung di Indonesia (terutama di Pulau Jawa). 

Sayangnya Cuntel sebagai salah satu jalur pendakian menuju Gunung Merbabu belum berhasil 

mencuri perhatian para pendaki gunung untuk melihat potensi lainnya yang ada di Dusun Cuntel 

antara lain pertanian organik, kuliner dari sumber pertanian organik, Bukit Harapan Cuntel (lokasi 

untuk swafoto) serta kekerabatan dan kerukunan antar umat beragama di Dusun Cuntel yang sudah 

terjalin sejak lama dan membuka ruang untuk Live In di rumah-rumah warga yang ada Dusun 

Cuntel.  Dari pengalaman ini lah para peserta Pengabdian kepada Masyarakat sepakat untuk 

memilih “Cuntel Pelangi” sebagai topik afirmatif dengan harapan menjadikan Cuntel sebagai 

pelangi yang menarik perhatian wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke 

Dusun Cuntel dan tidak sekadar hanya menjadikan Cuntel sebagai Basecamp menuju Gunung 

Merbabu. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pendekatan Appreciative Inquiry yang digunakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat PusAPDem 

UKSW telah berhasil mewujudkan beberapa “impian” dari perwakilan masyarakat Dusun Cuntel 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, terumuskannya Gambar Visi Dusun Cuntel 

Tahun 2017 – 2027 yang dinamakan dengan Cuntel Pelangi. Kedua, Gambar Visi “Cuntel Pelangi 

2017-2027” dapat dijabarkan ke dalam beberapa impian sebagai berikut:  

- Menjadikan Dusun Cuntel sebagai Dusun Agrowisata dengan pertanian organik sebagai 
unggulan utama. 

- Memperbaiki kolam pemandian cuntel/air terjun cuntel dan kemudian diberi nama Air 

Terjun Cuntel Pelangi  

- Membangun kios untuk usaha kuliner dan souvernir yang dikelola oleh warga Dusun 
Cuntel. 

- “Menghidupkan” kembali Ritual Adat di Dusun Cuntel sebagai salah satu daya tarik 
wisata. 

- Memperkenalkan situs budaya di Cuntel seperti Watu Jaran dan lain-lain beserta mitosnya 
sebagai salah satu daya tarik wisata, 

- Pelebaran jalan utama di Cuntel dan membangun “Gapura Selama Datang di Cuntel” yang 

layak/menarik perhatian.  

- Menghadirkan sinyal telepon seluler di Cuntel baik dari Telkomsel maupun Indosat. 

- Menyelenggarakan Festival Tahunan Lampion Cuntel Pelangi. 

- Penataan Air yang merata dan adil di Cuntel 

- Tetap merawat kerukunan dan kekerabatan lintas agama yang ada di Cuntel 

- Menghadirkan energi surya untuk penerangan jalan terutama di malam hari 
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- Penyediaan tempat sampah 

- Kereta gantung di Cuntel sebagai salah satu daya tarik wisata. 

- Online Marketing untuk memperkenalkan/mempromosikan Dusun Cuntel melalui internet. 

- Kelembagaan untuk mengelola Visi Cuntel Pelangi 2017-2027 yang bernaung di bawah 
Pemerintah Dusun Cuntel 

- Keterlibatan PusAPDem UKSW sebagai lembaga mitra untuk mewujudkan Visi Cuntel 

Pelangi 2017-2027. 

Seluruh “impian” dari masyarakat Dusun Cuntel (Visi Cuntel Pelangi 2017-2027) dikelola oleh 

Masyarakat Dusun Cuntel melalui Komunitas Cuntel Pelangi yang pengurusnya terdiri dari 

perwakilan tokoh agama, tokoh pemerintahan dusun, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh 

perempuan dan PusAPDem UKSW sebagai lembaga mitra dari Komunitas Cuntel Pelangi. 

Beberapa perubahan terkait dengan Visi Cuntel Pelangi 2017-2027 diantaranya adalah: 

 

 

Gambar 7. Gapura Dusun Cuntel (tambahan lampu warna-warni betuliskan Cuntel), 

Foto, 9 Oktober 2017 

 

 
 

Gambar 8. Jalan Utama di Dusun Cuntel tambahan warna-warni pelangi), 9 Oktober 2017 
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Gambar 7 dan Gambar 8 (bandingkan dengan Gambar 2) adalah salah satu bukti nyata dari 

keberhasilan penerapan metode/pendekatan Appreciative Inquiry di mana masyarakat Dusun 

Cuntel sudah mulai berbenah/memperindah dusun mereka dengan penuh warna-warni sebagai 

sebuah spirit baru mewujudkan Dusun Cuntel sebagai Dusun Agrowisata di Desa Kopeng.  

 

3. KESIMPULAN 

 

Appreciative Inquiry adalah sebuah pendekatan yang memandang manusia dan organisasi pada 

kondisi yang terbaik, sebagai pijakan untuk meraih setiap impian bersama! Salah satu bukti nyata 

dari pendekatan Appreciative Inquiry adalah terbentuknya Komunitas Cuntel Pelangi yang 

dikelola oleh masyarakat Dusun Cuntel untuk mengawal Visi Dusun Cuntel yaitu Cuntel Pelangi 

2017-2027 dan menjadikan PusAPDem UKSW sebagai lembaga mitra. Oleh karena itu sudah 

saatnya Appreciative Inquiry dipertimbangkan sebagai metode/pendekatan untuk kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat oleh perguruan tinggi di Indonesia terutama dalam menunjang 

pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan 

metode/pendekatan Appreciative Inquiry.  
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Tim Pengabdian kepada Masyarakat PusAPDem UKSW perlu menyampaikan apresiasi dan 
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kegiatan PusAPDem di Dusun Cuntel. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pembantu 

Rektor V UKSW bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Biro Penelitian, 

Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3M) UKSW yang telah memberi kesempatan 

dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PusAPDem 
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ABSTRACT 

 
 The right media furniture can help children with special needs, especially hyperactive children in learning 

in the classroom. However, the fact that the media furniture has not been facilitated by the school children in Children 

Hyperactive children who study in public schools, one of which is SDIT “Y” in Cipondoh. The problems encountered 

are hyperactive children seen in (1) the presence of Hyperactive Children who behave disrupt in following the learning 

in the regular class, (2) the school's lack of understanding that the Hyperactive Children need special facilities in 

accordance with the conditions. The purpose of the Team performing community service activities is to assist the 

school in facilitating the needs of the Hyperactive Children in improving the learning attentions by making the special 

furniture design of Hyperactive Children so that the impact on the implementation of inclusive class learning becomes 

effective. As a form of awareness to the Hyperactive Children who study in public schools inclusive), the authors do 

activities to assist the school in facilitating the Children Hyperactive learning run effectively. The targets of these 

activities are: (1) The inclusion school party understands the importance of thinking about the attention of Hyperactive 

Children in classroom learning (2 )Implementation of the Hyperactive Children Special facility (furniture design) 

fosters the Attention of Hyperactive Children in classroom learning so that learning becomes effective. Outcomes are: 

(1) School understanding that Encouraging Hyperactive Children to have the attention of learning is important 

enough (2) Design of hyperactive child furniture (study chair) in accordance with the needs so comfortable and create 

effective learning. 

 

Keywords: Hyperactive Children, furniture design, effective learning 

 

 

ABSTRAK 

Media furniture (kursi belajar) yang tepat dapat membantu anak berkebutuhan khusus terutama anak 

hiperaktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, kenyataanya media furniture tersebut belum difasilitasi 

oleh pihak sekolah pada anak Anak Hiperaktif yang belajar di sekolah umum., yang salah satunya adalah SDIT Y  di 

Cipondoh. Permasalahan yang ditemui yaitu anak hiperaktif tampak dalam (1) adanya Anak Hiperaktif yang 

berperilaku menganggu dalam mengikuti pembelajaran di kelas reguler, (2) ketidakpahaman pihak sekolah bahwa 

Anak Hiperaktif itu memerlukan fasilitas khusus sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, tujuan Tim melakukan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk membantu pihak sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan Anak 

Hiperaktif dalan meningkatkan atensi belajar dengan cara membuatkan desain furniture khusus Anak Hiperaktif 

sehingga berdampak pada pelaksanaan pembelajaran kelas inklusif menjadi efektif. Sebagai bentuk kepedulian kepada 

Anak Hiperaktif yang belajar di sekolah umum (inklusif), Penulis melakukan kegiatan untuk membantu pihak sekolah 

dalam memfasilitasi Anak Hiperaktif pembelajaran berjalan efektif. Target kegiatan tersebut adalah: (1) Pihak sekolah 

inklusi memahami pentingnya memikirkan atensi Anak Hiperaktif  dalam belajar di kelas (2) Implentasi fasilitas 

khusus Anak Hiperaktif (desain furniture) menumbuhkan atensi Anak Hiperaktif dalam pembelajaran di kelas 

sehingga pembelajaran menjadi efektif.  Luaran adalah: (1) Pemahaman pihak sekolah bahwa mengupayakan Anak 

Hiperaktif memiliki atensi belajar itu merupakan hal yang cukup penting  (2) Desain furniture anak hiperaktif (kursi 

belajar) sesuai dengan kebutuhan sehingga nyaman dan tercipta pembelajaran yang efektif.  

 

Kata kunci:  Anak Hiperaktif, desain furniture, pembelajaran efektif  
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1. PENDAHULUAN 

 

Hiperaktif merupakan kondisi seseorang yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk 

kebutuhan dalam belajar. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan 

pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas (GPPH) atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) (Zaviera, 2007). Anak tersebut  selalu bergerak sepanjang hari, dan tidak dapat duduk 

diam dikursi, merasa tidak tenang, mudah terganggu dan cepat frustrasi (Paternotte dan Jan 

Buitelaar, 2010). Kriteria ADHD berdasar Diagnostic Statistical Manual (1994), yaitu (A1) kurang 

perhatian dan (A2) hiperaktif impulsivitas. Perilaku hiperaktif tampak pada perilaku sering: “(1) 

gelisah dengan tangan atau kaki & mengeliat di kursi, (2) meninggalkan tempat duduk dalam kelas, 

(3) berlarian secara berlebihan dalam situasi tertentu, (4) mengalami kesulitan dalam bermain, (5) 

bergerak cepat, (6) bicara berlebihan” 

Menurut hasil observasi penulis, kondisi ini juga terjadi pada seorang siswa di sekolah umum 

yang menerima siswa dengan kebutuhan khusus (anak hiperaktif), tepatnya di SDIT “Y” Cipondoh 

Tangerang. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan cara menggabungkan anak hiperaktif 

dengan anak normal di satu ruang kelas dengan satu guru sebagai pengajarnya.  Siswa yang 

tergolong anak hiperaktif tersebut menunjukkan perilaku yang tidak tenang, sulit disuruh duduk 

di kursi, perilakunya mengganggu temannya, dan sering berlarian di ruang kelas. Guru merasa 

kesulitan untuk membuat anak tersebut perperilaku tenang dengan menduduki kursinya agar tidak 

mengganggu teman temannya. 

Dampak kondisi perilaku hiperaktif anak tersebut berarti memerlukan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Kebutuhan pelayanan yang terkait dengan aktivitas belajar menjadi bagian 

penting yang perlu diperhatikan. Pelayanan yang tepat dapat membantu anak tersebut dalam 

mengurangi perilaku hiperaktif dalam aktivitas belajar secara lebih maksimal jika dibandingkan 

dengan tanpa adanya pelayanan yang tepat. 

Sejak anak sekolah (selama 2 tahun karena anak tersebut kelas II), pihak sekolah belum pernah 

memikirkan solusi untuk mengatasi perilaku siswa tersebut. Pihak sekolah hanya memfasilitasi 

sarana dan prasarana belajar yang standar untuk siswa yang perilkunya normal. Bentuk pelayanan 

yang dibutuhkan dalam aktivitas belajar yaitu berupa fasilitas belajar, yang meliputi  gedung 

sekolah, ruang belajar, lapangan olah raga, ruang ibadah, ruang kesenian dan peralatan olah raga. 

Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, meja, kursi, alat dan fasilitas laboraturium sekolah 

serta berbagai media pembelajaran yang lain (Dimyati dan Mudjiono, 2006). 

Dengan terpenuhinya pelayanan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi anak dapat 

berpengaruh pada rasa senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga akan tercipta 

pembelajaran yang efektif karena pembelajaran yang efektif merupakan salah satu faktor yang 

penting. Jika pembelajaran efektif, anak akan merasa nyaman yang dapat berdampak pada 

kemudahan dalam memahami informasi yang disampaikan. Pernyataan ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Aswandi dalam Widyarani (2011), bahwa  pembelajran dikatakan efektif jika 

semua elemen-elemen dalam belajar secara keleruhuhan dapat berfungsi dengan baik, di antaranya 

kesesuaian materi dengan metode maupun adanya kesesuaian antara fasilitras prasarana belajar 

dengan karakteristik anak. 

Namun, berkaitan dengan penenuhan pelayanan kebutuhan belajar yang disediakan sekolah 

masih  standar, di antaranya fasilitas tempat duduk yang bentuk dan ukuran sama untuk semua 

siswa termasuk siswa hiperaktif. Satu meja dilengkapi dua kursi untuk dipakai dua orang siswa. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa yang tergolong anak-anak normal dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik, dapat fokus/perhatian dalam menyimak informasi yang dilakukan guru 

sehingga anak-anak tersebut cenderung tenang. Namun, siswa hiperaktif tidak dapat mengikuti 

pembelajaran dengan tenang.  Menginat kondisi siswa hiperaktif yang selalu meninggalkan tempat 

duduknya, penyediaan fasilitas kursi untuk siswa hiperaktif merupakan fasilitas yang penting. 
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Dengan demikian, fasilitas kursi yang didesain khusus untuk siswa hiperaktif akan membantu 

siswa tersebut untuk berperilaku tenang sehingga  kondisi pembelajaran tidak gaduh akibat 

keluhan teman-temannya yang ikut-ikutan sulit berkonsentrasi. 

.  Berdasarkan gambaran kondisi yang dialami siswa yang memiliki gangguan hiperaktif di 

SDIT “Y” tersbut, Penulis merasa tergugah untuk membantu anak tersebut agar dapat berperilaku 

relatif tenang dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat dikukan untuk 

mengurangi perilaku hiperaktif anak tersebut yaitu membuatkan desain furniture (kursi belajar) 

yang nyaman dan aman sehingga anak dapat berperilaku lebih tenang. Setelah desainer 

menentukan konsep yang kuat, langkah selanjutnya adalah membentuk fisik dari mebel. 

Pengembangan desain merupakan kegiatan pemecahan masalah estetis struktural dan fungsi dari 

bentuk, menganalisis, menginvestigasi, dan menyempurnakan desain dengan cara terbaik dalam 

mengekspresikan konsep. (M. Sholahuddin, 2014). 

 Gambaran kondisi permasalahan yang dialami siswa terkait dengan perilaku hiperaktifnya, 

penulis terpikir untuk merancang desain furniture (kursi belajar) yang sesuai dengan 

kebutuhannya.  Dengan demikian, tujuan penulis melakukan kegiatan perancangan ini, yaitu untuk 

membantu mengurangi perilaku hiperaktif melalui desain furniture (kursi belajar) yang aman dan 

nyaman sehingga proses pembelajaran kondusif. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PERANCANGAN KURSI  

Berdasarkan tema kegiatan, maka metode ini meliputi : 

 Metode Pengumpulan Data : 
Dengan survey lokasi : mencari informasi tentang data kurikulum, SAP dan tujuan 

pendidikanprogram studi Desain Interior. Wawancara dengan karyawan prodi, Ketua 

program studi dan sekretarisnya. 

Studi Literatur :Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat 

umum. Sumber ini berasal dari dokumen program studi, literatur perpustakaan, jurnal 

penelitian, internet. Studi pustaka/literature : mencari buku yang berkaitan dengan 

system pembelaaran dan kurikulum. Metode observasi dan eksperimen system 

korelasi mata kuliah keahlian pokok. Metode ini mencakup observasi, yaitu mencari 

data melakukan pengamatan langsung pada materi yang disurvei, melakukan 

pencatatan data dan mengurai isi TIU dan kompetensi pembelajaran, dilanjutkan 

mencatat membuat analisis simulasi capaian kompetensi. 

 Metode uji analisa :  

 Membuat analisis kondisi dan fasilitas furniture anak hiperaktif 

 Menganalisa kebutuhan aktivitas dan fasilitas kursi belajar anak hiperaktif 

 Melakukan uji analisa hasil eksperimen berupa pembuatan alternative fasilitas kursi 

belajar anak hiperaktif 

 Out put atau Hasil Desain : 
 Berupa pedoman desain kursi belajar anak hiperaktif yang efisien, efektif dan 

akuntabel. 

 Desain Kursi siswa hiperaktif, diimplementasikan dengan skala 1:1 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Sosialisasi Fasilitas Kursi Belajar Untuk Meminimalkan  Anak Hiperaktif  

Bentuk kegiatan dari solusi ini yaitu berupa diskusi kepada para guru. Output pertama yang 

diharapkan adalah adannya pemahaman pada mitra (pengelola) menngenai pentingnya fasilitas 

furniture kelas yang nyaman. Dengan fasilitas furniture kelas yang nyaman diharapkan dapat 

memengaruhi kenyamanan bagi warga belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar. 
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Dengan adanya motivasi belajar warga belajar, kegiatan pembelajaran akan berjalan kondusif 

dan optimal.  

Adapun materi soasialisasi kepada mitra agar memperoleh pemahaman tentang perlunya 

memfasilitasi anak hiperaktif dengan kursi yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu : (1) 

definisi desain furnitre, (2) program pembahasan dan karya desain furniture anak hiperaktif , 

(3) desain furniture kursi 

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan ini tampak adanya respon yang positif dari mitra. 

Respon positif yang ditampilkan mitra tampak dalam antusiasmenya dengan sering mengajukan 

tanya jawab kepada penulis. Mitra juga mengungkapkan rasa senang dan terima kasih kepada 

Tim atas kesediannya untuk membantu menghasilkan furnitre hiperaktif yang efektif dan 

nyaman. Berikut foto-foto  terkait dengan kegiatan sosialisasi kepada guru guru.  

 

 

Gambar 1 : Kegiatan sosialisasi (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 2 : Kegiatan siswa berbaris di lapangan (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 3 : Kegiatan bersama guru panitia (Hartini & Mularsih, 2017) 
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Gambar 4 : Kegiatan memasang spanduk tema hari Kartini (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 5 : Kegiatan orientasi di SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 7:  Aktivitas siswa SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 8 : Kegiatan orientasi di  SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 
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Gambar 9 : Kegiatan PKM, interior koridor SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 10 : Koordinasi kegiatan dengan guru  SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 11 : Aktivitas siswa dan guru SDIT “Y” (Hartini & Mularsih, 2017) 

b. Mendesain Model Kursi yang akan Dikembangkan 

 

Sebelum membuat pengembangan model kursi belajar untuk anak hiperaktif, Tim 

penulis perlu membuat alternatif rancangan desain kursi. Berikut adalah gambar alternatif 

rancangan desain kursi belajar untuk anak hiperaktif. 
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Gambar 12 : Alternatif kursi anak hiperaktif 

(https://www.google.com/Student+Hyperactive+Student+Chair&client) 

 

Berdasarkan alternatif rancangan desain yang ada kemudian dibuat rancangan yang 

diinginkan untuk diserahkan kepada tukang (sebagai teknisi) agar  dibuat kursi sesuai 

dengan rancangan tersebut. Berikut model pengembangan kursi belajar anak hiperaktif 

yang siap diimplementasikan. 

 

 

Gambar 13 : Tampak depan desain kursi anak hiperaktif (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 14 : Tampak samping desain kursi anak hiperaktif (Hartini & Mularsih, 2017) 
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Gambar 15 : Tampak atas desain kursi anak hiperaktif (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

c. Implementasi Pengembangan Kursi Belajar Kepada Siswa Hiperaktif 

 Berdasarkan hasil pengamatan selama implementasi, tampak bahwa kursi belajar 

yang digunakan oleh subjek membuat perilaku hiperaktif Siswa berkurang. Berkurangnya 

perilaku hiperaktif yaitu Siswa yang biasanya berjalan-jalan di kelas dan mengganggu 

teman-temannya yang sesang duduk menjadi diam dikursi. Hal ini terjadi karena kursi 

memang dirancang agar siswa tetap terikat di kursinya dengan cara diberikan sabuk 

pengaman dan sandaran tangan. Dengan demikian, perilaku meninggalkan tempat duduk 

selama proses belajar dapat teratasi.  

 Namun, masalah kenyamanan belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut tampak 

dalam perilakunya yang masih menggerakkan tubuhnya (menggeser-geser) dalam 

posisinya yang masih terikat di kursi tersebut. Hal ini, kemungkinan disebabkan oleh 

ukuran ergonomi yang kurang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Siswa termasuk gemuk 

sedangkan desain kursinya berukuran sedang sehinggan pas. Oleh karena itu disesuaikan 

dengan kondisi tubuh. Secara teori interior, kondisi tubuh besar yang duduk di kursi sedang 

dapat diatasi dengan memodifikasi bentuk sandaran tangan. Kondisi pengembangan saat 

implementasi tampak pada gambar-gambar di bawah ini .  

 

 

Gambar 16 : Praktik implementasi Desain kursi Anak Hiperaktif (Hartini & Mularsih, 2017) 

 

Gambar 17 : Praktik implementasi Desain kursi Anak Hiperaktif  

(Hartini & Mularsih, 2017) 
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Gambar 18 : Praktik implementasi Desain kursi Anak Hiperaktif  

(Hartini & Mularsih, 2017) 

 

 

Gambar 19  : Praktik implementasi Desain kursi Anak Hiperaktif 

(Hartini & Mularsih, 2017) 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bedasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Penulis sudah melakukan prakegiatan 

PKM dan melaksanakan sosialisasi kepada pihak sekolah. Prakegiatan PKM dilakukan untuk 

memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan anak-anak di sekolah. Kegiatan sosialisasi 

dilakukan untuk menyampaikan pentingnya penyediaan fasilitas belajar yang berupa kursi belajar 

khusus anak hiperaktif yang belajar di SDIT “Y” ini. Pihak sekolah pun juga sudah merespon 

positif kegiatan ini.  

Hasil perancangan desain kursi sudah direalisasikan dengan baik. Hasil implementasi 

menunjukkan bahwa kursi belajar dapat mengurangi perilaku hiperaktuif siswa. Namun, perilaku 

hiperaktifnya belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan hasil pengamatan, belum sepenuhnya 

teratasi tersebut, diduga karena ukuran ergonomi desain kursi belum sesuai dengan ukuran kondisi 

tubuh siswa.  

 

Saran 

Berdasarkan pengamatan hasil implementasi, untuk mengaoptimalkan fungsi kursi dalam 

mengatasi masalah perilaku hiperaktif siswa, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. 

Pengembangan yang perlu dilakukan untuk kenyamanan siswa perlu mempertimbangan ergonomi 

desain kursi. Ergonomi tersebut mencakup ukuran dan bentuk desain kursi yang lebih fungsional. 
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ABSTRAK 

 

Usia harapan hidup di dunia maupun di Indonesia semakin meningkat mencapai usia 70 tahunan. Kondisi ini diikuti 

dengan bertambah kompleksnya permasalahan kesehatan seperti pengeroposan tulang, penurunan fungsi organ serta 

imunitas tubuh yang merupakan proses alamiah degeneratif. Penyakit degeneratif terkadang diikuti dengan penyakit 

metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol berlebih dan asam urat yang tinggi.  Kenyataan lain 

penderitanya tidak hanya pada usia lanjut tetapi juga usia yang lebih muda. Kurangnya pengetahuan kesehatan serta 

perilaku hidup yang tidak sehat menjadi sebagian faktor penyebab.  Kegiatan bakti kesehatan lewat posbindu ini 

untuk memberikan semangat hidup bagi usia lanjut, keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak 

mampu  serta bimbingan pada usia lanjut agar tetap sehat dan mandiri. Selain itu juga ada upaya promotif-preventif  

sebagai pencegahan dini terjadinya penyakit dan komplikasi akibat proses degeneratif dan metabolik pada kelompok 

usia > 15 tahun. Kegiatan meliputi penyuluhan, pemeriksaan kesehatan serta motivasi tentang pentingnya 

meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pemeriksaan berkala seperti tekanan darah, berat badan, kadar gula 

darah, kolesterol dan asam urat. Kegiatan dilaksanakan untuk 1 tahun mulai Maret 2017-2018 di Posbindu 

Kembangan, Jakarta Barat. Hasil kegiatan dari Maret-Oktober 2017 pada 49 pengunjung posbindu  dari hasil 

pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk laki-laki ada 3 orang Indeks Massa Tubuh (IMT) normal , 5 orang 

berlebih, perempuan 10 orang normal, 1 orang berlebih dan 1 orang kurang. Tekanan darah tinggi pada laki-laki 12 

orang dan perempuan 14 orang. Gula darah tinggi pada laki-laki 8 orang dan perempuan 7 orang. Kolesterol total 

tinggi pada laki-laki 8 orang dan perempuan 13 orang. Asam urat tinggi pada laki-laki 9 orang dan perempuan 12 

orang.  Pengunjung dengan tekanan darah tinggi mulai dari usia 39 tahun sampai 77 tahun, gula darah tinggi mulai 

dari usia 45 tahun sampai 77 tahun, kolesterol total tinggi mulai dari usia 39 tahun sampai 76 tahun dan asam urat 

tinggi mulai dari usia 45 tahun sampai dengan 76 tahun. Hasil membuktikan bahwa terjadi pergeseran kearah usia 

yang muda untuk kasus penyakit metabolik. Sulit mengontrol dan mengendalikan tekanan darah, gula darah, 

kolesterol dan asam urat serta perlunya penyuluhan dan konseling yang intensif serta pengawasan dari anggota 

keluarga. 

 

Kata kunci: usia> 15 tahun, degeneratif, metabolik, posbindu,  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan kesehatan di dunia saat ini sudah semakin beragam dan kompleks. Indonesia juga 

mengalami hal yang sama, persoalan penyakit menular belum dapat diatasi dengan baik sudah 

muncul penyakit tidak menular yang semakin meningkat. Biasanya penyakit tidak menular banyak 

mengenai kelompok usia lanjut, sekarang sudah bergeser mengenai usia yang lebih muda. Penyakit 

tidak menular ini meliputi penyakit degeneratif, metabolik dan keganasan. Penyakit degeneratif 

seperti gannguan kardiovaskuler, pengeroposan tulang, katarak adalah penyakit akibat proses 

penuaan yang terjadi secara alami, hanya dapat dilakukan upaya untuk memperlambat proses 

tersebut dengan gaya hidup sehat seperti makan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup, 

dapat mengatasi stres dan rutin memeriksakan kesehatan. Penyakit metabolik merupakan penyakit 
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akibat gangguan metabolisme tubuh seperti kencing manis, dislipidemia dan hiperuresemia. 

(Markle WH, 2014; Fatma, 2010; Wibowo A, 2015; Kemenkes RI, 2010; 2013) 

 

Posbindu adalah pos pembinaan terpadu untuk masyarakat usia > 15 tahun di suatu wilayah 

tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka dapat 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Posbindu merupakan pengembangan dari kebijakan 

pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi usia > 15 tahun yang penyelenggaraannya melalui 

program Puskesmas dengan melibatkan peran serta para usia > 15 tahun, keluarga, tokoh 

masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Posbindu merupakan wadah 

kegiatan berbasis masyarakat untuk bersama-sama menghimpun seluruh kekuatan dan 

kemampuan masyarakat dalam melaksanakan, memberikan serta memperoleh informasi dan 

pelayanan sesuai kebutuhan dalam upaya peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat secara 

umum. (Kemenkes RI, 2010; 2013) 

 

Posbindu, saat ini telah menjadi salah satu strategi penting pemerintah (Kemenkes) untuk 

mengendalikan trend penyakit tidak menular yang semakin mengkhawatirkan. Sebagaimana kita 

ketahui, berbagai data dan penelitian, menunjukkan bahwa trend tingkat kesakitan dan kematian 

penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, stroke, jantung, ginjal, dan lainnya) sudah melampaui 

tingkat morbiditas dan mortalitas dari penyakit menular. (Kemenkes RI, 2015) 

 

Masalah kesehatan pada usia lanjut tentu saja berbeda dengan jenjang usia yang lain. Penyakit 

pada usia lanjut merupakan gabungan dari kelainan-kelainan yang timbul akibat penyakit dan 

proses menua yaitu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri atau mengganti sel serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Data 

penyakit usia lanjut di Indonesia (umumnya pada usia lanjut berusia lebih dari 55 tahun) adalah 

sebagai berikut: penyakit kardiovaskular seperti darah tinggi, jantung koroner, penyakit kelainan 

metabolik seperti kencing manis, dislipidemia, penyakit otot dan persendian seperti radang sendi, 

gout, osteoartritis, gangguan gizi: obesitas atau gizi kurang.  Masalah kesehatan usia lanjut  di 

posbindu daerah Kelurahan Kembangan Selatan sama dengan data penyakit usia lanjut di 

Indonesia. Oleh karena itu perlu upaya promotif dan preventif untuk mencegah sedini mungkin 

terjadinya penyakit dan komplikasi yang diakibatkan oleh proses degeneratif. (Kemenkes RI, 

2015; Fatma, 2010; Markle WH, 2014; Wibowo A, 2015) 

 

Ketua IKP SPS (Ikatan Keluarga Perumahan Serikat Penerbit Suratkabar) bekerjasama dengan 

Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara bermaksud memberikan pelayanan kesehatan 

masyarakat di POSBINDU. Kegiatan pelayanan kesehatan di posbindu adalah upaya untuk 

meningkatkan wawasan dan kesadaran tentang kesehatan.  Manfaat dari kegiatan Posbindu ini 

adalah meningkatkan pengetahuan usia > 15 tahun tentang kesehatan sehingga mereka secara sadar 

mau melakukan upaya pencegahan lewat upaya perbaikan pola hidup dan kesadaran melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara rutin/berkala ke posbindu. 
 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Kegiatan bakti kesehatan ini dilaksanakan dengan melakukan  kegiatan penyuluhan, pemeriksaan 

kesehatan meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, 

kolesterol dan asam urat serta konseling kesehatan sesuai permasalahan masing-masing 

pengunjung di Posbindu Kembangan.  Penyuluhan untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu upaya penjaringan 

bagi kasus baru dan pemantauan bagi kasus lama. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan 
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pelayanan kesehatan serta penjaringan  penyakit degeneratif dan metabolik seperti  hipertensi dan 

diabetes melitus serta mendapatkan data awal tentang gambaran kesehatan masyarakat di sekitar 

Posbindu Kembangan. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali di hari Sabtu minggu pertama, 

melibatkan masyarakat dan Puskesmas Kelurahan Kembangan Selatan. Waktu pelaksanaan pk 

08.00-13.00 WIB di Posbindu Kembangan Selatan. Jl. Pemandangan D4/10, Kompleks SPS – Puri  

Indah, Jakarta Barat. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa penyuluhan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

wawasan tentang kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan bagian dari suatu pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat dan kegiatan memberikan informasi secara jelas, mudah dimengerti 

serta dapat dilakukan berkelanjutan.(Notoatmodjo S,2007) 

 

Sasaran langsung kegiatan ini adalah usia > 15 tahun dengan sasaran target kelompok pra usia 

lanjut (45-59 tahun), kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) serta kelompok usia lanjut dengan 

risiko tinggi (70 tahun ke atas). Sasaran tidak langsung, yang meliputi keluarga dimana usia lanjut 

berada, masyarakat di lingkungan usia lanjut, organisasi sosial yang peduli terhadap pembinaan 

kesehatan usia lanjut, petugas lain yang menangani kelompok usia lanjut dan masyarakat luas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari kegiatan sejak bulan Maret - Oktober 2017 didapatkan bahwa jumlah orang yang datang 

ke posbindu adalah 49 orang terdiri dari 19 laki-laki dan 30 perempuan. Pengunjung posbindu ini 

tidak semua mau melakukan pemeriksaan yang lengkap meliputi tinggi badan, berat badan, 

tekanan  darah, gula darah, kolesterol total maupun asam urat dengan alasan yang beragam seperti  

lupa puasa ataupun sedang tidak ingin. Kunjungan tiap orangpun tidak rutin setiap bulan karena 

kelompok usia lanjut ini sebagian kedatangannya berdasarkan bantuan dari anggota keluarga untuk 

mengantar atau mereka saat akhir pekan dijemput anggota keluarganya untuk menginap dan jalan-

jalan. Setiap kegiatan selalu diberikan penyuluhan baik secara berkelompok maupun individu  

dengan topik yang beragam, mulai dari manfaat posbindu, kesehatan reproduksi pada lansia, 

perilaku minum obat yang benar, pengetahuan tentang obat herbal, pentingnya makanan sehat dan  

pentingnya aktivitas fisik/olah raga. Konsultasi kesehatan berdasarkan permasalahan kesehatan 

masing-masing individu dilakukan untuk memotivasi dan memantapkan perilaku pengobatan serta 

pola hidup sehat bagi setiap individu. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada 49 pengunjung dengan jumlah laki-laki 19 orang dan perempuan 

30 orang. Usia rata-rata pengunjung posbindu adalah 52.81 tahun dengan usia termuda yang datang 

adalah 33 tahun dan usia tertuanya 77 tahun. Tekanan darah tinggi banyak terjadi pada kelompok 

usia 71-80 tahun, gula darah tinggi banyak pada usia 61-70 tahun, kolesterol tinggi banyak pada 

usia 41-50 tahun dan asam urat tinggi banyak pada usia 61-70 tahun. Hasil ini membuktikan bahwa 

terjadi pergeseran usia kearah yang muda untuk kasus penyakit metabolik, terlihat bahwa kondisi 

kolesterol tinggi mulai terjadi pada usia 40 tahunan. Kolesterol yang tinggi pada usia muda 

berpotensi mencetuskan penyakit kardiovaskuler seperti darah tinggi, jantung dan kencing manis. 

Kolesterol yang tinggi juga berpotensi meningkatkan asam urat yang nantinya memberikan 

keluhan pegal linu dan nyeri pada persendian. Saat ini kelompok usia muda produktif telah berubah 

gaya hidupnya akibat modernisasi. Perubahan pola makan dan aktifitas fisik. Makanan cepat saji 

dengan kadar lemak, kalori, gula dan natrium yang tinggi menjadi makanan kegemaran masyarakat 

saat ini. Kemudahan transportasi membuat masyarakat malas berjalan kaki. Tuntutan pekerjaan 

dan kemacetan lalu lintas membuat masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk berolahraga. 

Hal ini membuat penyakit metabolik yang dulunya lebih banyak diderita oleh kelompok usia pra 
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lansia sekarang menjadi pada usia muda produktif, bahkan beberapa data menunjukkan pada usia 

sekolah dan remaja. (Kemenkes RI, 2016) 

 

Keberadaan posbindu tidak selalu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat walaupun 

sosialisasinya telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan selalu terus disosialisasikan 

sampai saat ini. Kunjungan masyarakat ke posbindu tidak rutin setiap bulan dengan berbagai 

macam alasan, mulai dari kesibukan, kesulitan karena kondisi fisik-tidak ada anggota keluarga 

yang mengantar, kurangnya kesadaran akan pentingnya pencegahan. Pencegahan bukan hanya 

untuk yang belum sakit, tetapi yang sudah sakit harus dicegah supaya tidak berlanjut, bila berlanjut 

tidak semakin parah, bila parah supaya tidak terjadi kecacatan atau komplikasi, bila komplikasi 

jangan sampai menetap, bila menetap jangan sampai kualitas hidup menurun drastis. Bila menurun 

drastis jangan sampai menjelang kematian menjadi sangat menderita. Inilah yang dikenal sebagai 

enam tingkat pencegahan. (Egger, 2013) 

 

Terlihat juga bagi pengunjung yang datang lebih dari 1 kali bahwa setelah penyuluhan, konseling 

dan pengobatan tidak selalu menunjukkan hasil perbaikan baik untuk tekanan darah, gula darah, 

kolesterol maupun asam urat. Artinya tidak mudah untuk melakukan perubahan perilaku tentang 

keteraturan minum obat, menjaga pola makan sehat dan aktifitas fisik yang seimbang bagi 

masyarakat. Upaya untuk melakukan perubahan perilaku menbutuhkan  waktu yang tidak singkat, 

kesabaran petugas kesehatan maupun anggota keluarga yang memantau serta keberlanjutan 

program. (Notoatmodjo, 2007) 

 

Tabel 1. Gambaran kondisi penyakit degeneratif dan metabolik pengunjung posbindu Maret – 

Oktober 2017 

 

Variabel Jumlah 

(n=49) 

Tekanan 

darah tinggi 

Gula darah 

tinggi 

Kolesterol 

tinggi 

Asam urat 

tinggi 

Jenis kelamin 
- Laki-laki 
- Perempuan 

 

19 

30 

 

12 

14 

 

8 

7 

 

8 

13 

 

9 

12 

Usia (rata-rata 

52.81 dengan usia 

termuda 33 tahun 

dan tertua 77 tahun) 

 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

51 – 60 tahun 

61 – 70 tahun 

71 – 80 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4 

4 

7 

9 

 

 

 

 

 

- 

1 

- 

5 

- 

 

 

 

 

 

1 

5 

4 

4 

4 

 

 

 

 

 

- 

4 

4 

5 

3 

 

Data kunjungan pada bulan Maret ada 11 orang, April 14 orang, Mei 13 orang, Juni dan Juli 

kegiatan ditiadakan karena puasa dan lebaran, Agustus 17 orang, September 11 orang dan Oktober 
12 orang. Hasil pengukuran tercatat bagi yang terdata tinggi badan dan berat badannya bahwa  

untuk yang laki-laki ada 3 orang dengan IMT normal, 5 orang IMT berlebih, untuk yang 

perempuan 10 orang IMT normal, 1 orang berlebih dan 1 orang kurang.  

 

Tekanan darah yang tinggi pada laki-laki ada 12 orang dan perempuan 14 orang. Gula darah tinggi 

pada laki-laki ada 8 orang dan perempuan 7 orang. Kolesterol total tinggi pada laki-laki ada 8 
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orang dan perempuan 13 orang. Asam urat tinggi pada laki-laki 9 orang dan perempuan 12 orang.  

Untuk hasil yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Hasil rekapitulasi pemeriksaan kesehatan pada pengunjung posbindu bulan Maret – 

Oktober 2017 

 

Variabel Maret April Mei Agustus September Oktober 
Jumlah kunjungan 11 14 13 17 11 12 

Laki-laki 6 6 4 8 4 4 

Perempuan 5 8 9 9 7 8 

IMT normal 3 - - 3 4 3 

IMT lebih 2 - - 4 1 - 

IMT kurang - - 1 - - - 

Tekanan darah tinggi 9 6 9 9 5 7 

Gula darah tinggi Alat rusak 5 2 5 4 4 

Kolesterol tinggi Alat rusak 2 5 7 7 1 

Asam urat tinggi Alat rusak 4 Alat rusak 10 9 6 

 

 

Tabel 3. Hasil rekapitulasi pemeriksaan kesehatan pada pengunjung posbindu bulan Maret – 

Oktober 2017 berdasarkan total kunjungan dan jenis kelamin yang tercatat 

 

Variabel Laki-laki n = 19 Perempuan n = 30 
IMT normal 3 10 

IMT lebih 5 1 

IMT kurang - 1 

Tekanan darah tinggi 12 14 

Gula darah tinggi 8 7 

Kolesterol total tinggi 8 13 

Asam urat tinggi 9 12 

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa penyakit degenratif dan metabolik memang tidak dapat 

dihindari terjadi pada kelompok usia lanjut, bahkan sudah dimulai dari usia muda produktif.  

 

4. KESIMPULAN 

• Terjadi pergeseran ke usia muda untuk penyakit metabolik dan banyaknya penderita 
penyakit degeneratif pada kelompok pra usia lanjut sampai usia lanjut risiko tinggi, 

sehingga dibutuhkan upaya promosi dan preventif yang intens untuk menanggapi kejadian 

ini supaya tidak terjadi peningkatan kasus. 

• Sulitnya mengontrol dan mengendalikan tekanan darah, gula darah, kolesterol dan asam 
urat sehingga membutuhkan penyuluhan dan konseling yang intensif, berkelanjutan serta 

bantuan pengawasan dari anggota keluarga yang sudah diberikan pemahaman tentang 

permasalahan kesehatan terkait oleh petugas kesehatan 

• Keberadaan dan fungsi posbindu harus tetap dipertahankan dan dikembangkan sehingga 

mampu berkontribusi maksimal dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat 

berbagai macam penyakit terutama yang tidak menular pada kelompok usia > 15 tahun, 

termasuk Posbindu Kembangan ini.  

 

Ucapan Terima Kasih 

 
- Rektor Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan 
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ABSTRAK 

Tulisan ini menjabarkan tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatian program 

aplikasi Office untuk pembelajaran bagi guru-guru. Kendala kurangnya pengetahuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) bagi Guru-guru terutama sebagai media pembelajaran dan penyampaian materi, membuat 

perangkat TIK yang sebenarnya sudah mereka miliki yang dimiliki menjadi kurang maksimal. Peran serta perguruan 

tinggi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat seperti ini sangat diperlukan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dilakukan suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pelatihan program aplikasi office 

berbasis komputer sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah 

yang akan dilakukan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Tujuan dari pelatihan ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penggunaan program aplikasi office bagi guru-guru tersebut agar 

dapat meningkatkan proses belajar mengajar dan materi yang diserap oleh siswa menjadi lebih maksimal. 

Kata kunci:  Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Guru , Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah  

 

1. PENDAHULUAN 

Pada kalangan pendidikan terutama sekolah, penggunaan Program Aplikasi Office belum 

biasa dipakai seoptimal mungkin dalam proses pembelajaran. Penggunaan Program Aplikasi 

Office di kalangan pendidikan terutama sekolah-sekolah tingkat SD tampaknya memang tidak 

mudah. Meskipun banyak dukungan infrasutruktur seperti lab komputer, adminsitrasi sekolah 

yang sudah berbasis komputer, namun masih banyak pengguna yang hanya menggunakan 

komputer masih sebatas pada aplikasi perkantoran (office) yang sederhana saja. Madrasah 

Ibtidayah Al Khairiyah merupakan salah satu sekolah tingkat dasar yang terletak di jalan Mampang 

Perapatan IV No. 71 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan (gambar 1). 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 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. 

Untuk membantu guru-guru di madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah dalam menguasai 

Teknologi Informasi untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, maka kami ingin 

merealisasikannya dalam bentuk pelatihan komputer. Sebagai langkah awalnya, pelatihan yang 

akan diberikan adalah Pelatihan Optimalisasi Program Aplikasi Office dalam Pembelajaran. 

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan pemakaian program aplikasi 
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office kepada guru-guru Madrasah Ibtidayah untuk dapat diaplikasikan dalam pembuatan bahan 

ajar, pembuatan bahan presentasi dan pengolahan nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Mitra 

 

Peran serta perguruan tinggi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat 

seperti ini sangat diperlukan. Atas dasar tersebut, maka diajukan sebagai usulan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pelatihan Pemakaian Program Aplikasi Office sebagai 

media dalam Pengajaran Guru Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah. Pelasaksanaan Kegiatan akan 

dilakukan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanagara. Program ini merupakan 

bentuk keterlibatan perguruan tinggi dalam proses pembangunan yang dilakukan masyarakat. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Berdasarkan hasil pemetaan sebelum melaksanakan kegiatan, diperoleh dari kunjungan ke  

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Perapatan mempunyai sumber daya TIK yang cukup 

yaitu : 

- Laboratorium dengan 20 buah komputer yang blm terbung satu sama lain (gambar 2) 

- Setiap kelas mempunyai In Fokus dengan jumlah kelas 15 buah 

- Printer  

- Untuk Administrasi sekolah sudah memakai komputer sebatas pemakaian stand alone 

- Hampir semua guru mempunyai Lap Top 

- Jaringan internet yang distribusi kabel dan nirkabel, hanya untuk administrasi dan digunakan 

untuk perangkat Handphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Papan Nama dan Ruang Laboratorium 
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Namun dari hasil survei terlihat bahwa pemakaiannya belum optimum dan belum dapat 

menggunakan jaringan untu mengefisienkan perangkat TIK tersebut. Pada pemakaian TIK 

kemampuan pengguna dalam hal ini guru-guru yang ada  terlihat kurang, diantaranya dalam hal:  

- Guru-guru belum menggunakan aplikasi office secara optimal untuk aktifitas pembelajaran, 

bahakan penggunaan komputer bisa dikatakan jarang untuk pembelajaran bagi guru guru. 

- Penggunaan Aplikasi Office tidak efisien (tidak maksimal), pengetahuan pengguna didapat secara 

autodidak.  

- Pemakaian In Fokus kurang maksimal, guru-guru jarang menggunakannya karena keterbatasan 

pengetahuan pemakaian aplikasi komputer untuk menyampaikan bahan ajar. 
- Guru-guru belum optimal dalam menggunakan jaringan internet untuk pengajaran karena 

pemanfaatanya hanya sebatas penggunaan E mail dan media sosial. 

Bagi guru-guru Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan perlu diadakan 

pelatihan program aplikasi office  sebagai sarana pembelelajaran, agar guru-guru tersebut dapat 

mengoptimalkan penggunaan aplikasi office sebagai sarana pembelajaran kepada siswa di 

Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini 

berupa penggunaan TIK dalam hal ini aplikasi office  yang optimum yntuk sarana pembelajaran 

bagi guru-guru di Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada mitra 

 

Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat 

ini adalah dengan mengadakan pelatihan optimalisasi program aplikasi office  bagi guru-guru 

Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan yang meliputi:  

- Word : untuk pemakaian pengolah kata dalam administrasi siswa. 

- Spreed Sheet (Excel) : untuk pengajaran, perhitungan nilai siswa dan pembuatan grafik. 

- Power Point : untuk sarana pengajaran.  

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dalam 2 hari yaitu tanggal 5 April 2017 sampai dengan 

6 April 2017. Pelatihan dibagi dalam 2 klas yaitu klas pagi (08.00 – 12.00) untuk guru-guru yang 

mengajar pada siang hari dan klas siang (13.00 – 17.00) untuk guru-guru yang mengajar pada pagi 

hari. Pembagian ini dimaksudkan supaya tidak mengganggu waktu tugas mengajar, dimana materi  

pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Tanggal 5 April 2017 

a) Pagi (8.00 -10.30)  dan Siang (12.30-14.30)elatihan Aplikasi Word yang terdiri dari :  

 Pengenalan Lembar Kerja Word  

 Pengelolaan File (dokumen) 

 Menggunakan tombol kursor 

 Menggunakan Keyboard 

 Mengedit Teks 

PKM 

UNIVERSITAS  

TARUMANAGARA 

Pelatihan 

Optimalisasi 

Pemakaian 

Aplikasi Office 

Pada Proses 

Pembelelajaran  

Guru-Guru Madrasah 

Al Khairiyah 

Mampang Perapatan 

Jakarta 
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 Pengaturan halaman, frame margin, tab layout, huruf, dan teks 

 Membuat table 

 Menyisipkan gambar dan clipart 

 Latihan Soal 

b) Pagi (10.30 -12.00)  dan Siang (14.30-16.00) pelatihan Aplikasi Excel yang terdiri dari :  

 Pengenalan Lembar Kerja Excel  

 Input Data 

 Format Kolom Baris 

 Pengelolaan File 

 Memformat Sel 

 Membuat proses perhitungan 

 Memformat Karakter 

 Menggunakan Fungsi Logika 

2. Tanggal 6 April 2017 

Pagi (8.00-12.00 dan Siang (13.00-16.00) Pelatihan Aplikasi Power Point terdiri dari : 

 Pengenalan Lembar Kerja Powerpoint 

 Input text 

 Input gambar 

 Input audio 

 Input video 

 Animasi 

 Latihan Membuat slide bahan ajar 

 Latihan membuat soal ujian 

 Latihan membuat kuis dengan powerpoint 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan Pelatihan Program Aplikasi Office bagi guru-guru di Madrasah Ibtidayah Al 

Khairiyah Mampang Perapatan dilaksanakan dalam dua hari, dimana pelatihan dibagi dalam 2 

kelas yaitu klas pagi (08.00 – 12.00) untuk guru-guru yang mengajar pada siang hari dan klas siang 

(13.00 – 17.00) untuk guru-guru yang mengajar pada pagi hari. Pembagian ini dimaksudkan 

supaya tidak mengganggu waktu tugas mengajar. 

Pelatihan dimulai dengan materi Aplikasi Word dalam pembelajaran. Pada pelatihan ini, 

sebenarnya hanya mengingatkan para peserta mengenai cara pemakaian Word secara optimum, 

karena sebenarnya peserta sudah sering menggunakan aplikasi Word tetapi tidak menggunakannya 

secara optimum. Materi pelatihan Word yang diberikan dapat dilihat pada bagian metode dan 

pelaksaan dan. Pelatihan Word diakhiri dengan mengerjakan latihan soal yang tujuannya supaya 

setiap peserta dapat lebih trampil dalam menggunakan aplikasi Word secara optimum. Pelatihan 

Word dilaksanakan hanya sampai jam 10.30. 

Materi pelatihan berikutnya adalah aplikasi Spread Sheet yang dilaksanakan sampai jam 

12.00. Sama seperti Aplikasi Word, pelatihan aplikasi spread sheet (Excel) ini untuk optimalisasi 

supaya penggunaannya optimum. Materi yg diberikan dapat dilihat pada bagian Metode dan 

Pelaksaan diatas. Latihan soal yang diberikan berupa aplikasi pemrosesan nilai akhir (rapot) untuk 
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siswa. Kelas berikutnya untuk guru-guru yang mengajar pada pagi hari dimulai jam 13.00. Materi 

dan soal latihan yang diberikan sama dengan materi pelatihan untuk kelas pagi. 

Pada keesokan harinya tanggal 6 Mei, kegiatan pelatihan dimulai pada pukul 08.00 sampai 

selesai pada jam 16.00. Pada hari kedua materi difokuskan dengan penggunaan aplikasi Power 

Point dalam proses pembelajaran.  

Pelatihan kemudian diakhiri dengan memberikan latihan kepada para peserta sesuai materi 

yang sudah diajarkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyerapan materi yang 

sudah diberikan kepada para peserta. Dari hasil latihan, seluruh peserta mampu mengerjakan soal 

dengan baik menggunakan aplikasi Power Point. 

Pemberian materi aplikasi Power Point yang lebih lama waktunya mengingat kebutuhan 

yang lebih besar untuk aplikasi ini dalam proses pembelajaran bagi guru-guru di Madrasah 

Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan 

Secara keseluruhan “Pelatihan Optimalisasi Pemakaian Office dalam Proses Pembelajaran” 

ini berjalan dengan baik. Setiap peserta mengerti semua materi yang. Peserta ada juga yang 

menggunakan Laptop nya masing-masing. Pengajar dan asisten juga merasa puas karena peserta 

sangat antusias dalam pelatihan ini yang ditunjukkan dengan semangat mereka ketika menerima 

materi dan keberhasilan mereka mengerjakan soal latihan yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Foto-foto Kegiatan Pelatihan 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelatihan Optimalisasi pemakaian Office dalam proses pembelajaran ini diberikan 

berdasarkan pemetaan kebutuhan guru-guru terhadap pengetahuan tentang TIK. Berdasarkan 

hasil pemetaan tersebut, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

Pelatihan Optimalisasi pemakaian Office dalam proses pembelajaran terhadap guru-guru telah 

berjalan dengan baik dimana perserta pelatihan dapat menyerap materi latihan. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya peserta pelatihan dapat mengikuti dan mencoba materi secara langsung dan 

menyelesaikan latihan yang diberikan. Permintaan pelatihan secara berkesinambungan oleh guru-

guru kepada DPPKM Universitas Tarumanagara menunjukkan kebutuhan mereka akan transfer 

Iptek dari perguruan tinggi ke masyarakat. 

Perlu pengembangan jaringan internet yang ada di Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah 

Mampang Perapatan mengingat masih sangat terbatas jaringan internet pada sekolah ini. Hal ini 

ditandai dengan tidak dapat nirkabel (WIFI) menjangkau keseluruhan gendung di Madrasah 

Ibtidayah Al Khairiyah Mampang Perapatan terutama pada lantai 3, serta komputer di 

Laboratorium belum dapat mengakses internet.  
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POTENSI DIRI PADA REMAJA 

Erik Wijaya 

 

ABSTRAK 

Kegiatan remaja sehari-hari salah satunya adalah menembuh bidang pendidikan. Pada saat menekuni 

pendidikannya, remaja diharapkan dapat menyesuaikan jurusan ataupun kekhususan sesuai dengan potensi 

kecerdasannya. Santrock (2007) menyatakan bahwa sesuai dengan pendekatan Howard Gardner, setiap individu 

memiliki kecerdasan yang beragam di dalam diri mereka. Teori tersebut dikenal dengan multiple intelligence. 

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi remaja untuk  melakukan penyesuaian dari sisi pendidikan sesuai 

dengan potensi kecerdasan yang dimiliki. Dengan adanya kesesuaian antara pendidikan yang diambil dengan 

potensi yang dimiliki maka individu akan termotivasi untuk meraih prestasi yang terbaik di jurusan yang telah 

mereka ambil sesuai dengan potensi dirinya. Kondisi tersebut, membuat pihak Gema Buddhis Avalokitesvara 

(GBA) yang merupakan suatu organisasi independen bergerak dalam bidang pendidikan untuk siswa-siswi 

beragama Buddha layak untuk memeroleh bantuan dan perhatian dari pihak luar. Oleh karena itu diadakanlah 

kegiatan psikoedukasi untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada remaja. 

 

Kata kunci : Psikoedukasi remaja, Motivasi Berprestasi, Multiple Intelligence.  

 

Pendahuluan 

Gema Buddhis Avalokitesvara (GBA) merupakan suatu organisasi yang independen 

bergerak dalam bidang pendidikan untuk siswa-siswi beragama Buddha. Setiap tahunnya, 

organisasi ini senantiasa mengadakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan serta 

pembinaan untuk siswa-siswi disana. Jumlah siswa-siswi di organisasi tersebut kurang lebih 

sekitar 40 orang. Mereka berasal dari berbagai sekolah negri dan swasta yang tidak memiliki 

guru pengajar Agama Buddha maupun Universitas yang tidak memiliki Dosen Pengampu Mata 

Kuliah Agama Buddha untuk berkegiatan di organisasi ini. Organisasi ini berlokasi di 

Kampung Melayu, Jakarta Timur. 

Sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk pembelajaran yang efektif bagi para remaja 

yang berkumpul di organisasi ini maka diadakan kegiatan untuk memberikan edukasi bagi 

remaja mengenai Motivasi Berprestasi Sesuai Potensi Diri. Edukasi tersebut diperlukan bagi 

para remaja melihat bahwa para remaja pada tahap perkembangannya membutuhkan motivasi 

untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan serta karir di masa depannya karena ada dalam 

tahap perkembangan mencari identitas jati dirinya. Kegiatan edukasi cara mencapai motivasi 

diri menjadi sangat penting dibutuhkan oleh remaja agar dapat mengenali potensi dalam dirinya 

serta dapat memotivasi dirinya untuk mewujudkannya. Oleh karena itu Gema Buddhis 

Avalokitesvara mengadakan kegiatan Psikoedukasi dengan mengambil tempat di Vihara 

Mandala Wangi Arama Serang-Banten sebagai tempat kegiatan.  

Asnawi (2002) menjelaskan bahwa motivasi berprestasi berhubungan dengan 

kemampuan untuk mengatasi rintangan dan memelihara semangat untuk bekerja yang lebih 

giat, bersaing melalui usaha yang lebih keras, untuk menggungguli orang lain. McClelland dan 

Burnham (dalam Asnawi, 2002) mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi merupakan 

dorongan untuk mengerakan sesuatu potensi yang dimiliki menjadi lebih baik atau lebih efisien 

dari sebelumnya. Menurut Hawadi (2001), motivasi berprestasi merupakan penggerak dalam 

diri siswa untuk mencapai prestasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh individu itu sendiri. 

Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan menampilkan tingkah laku 

yang berbeda dengan orang yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Dengan demikian 

sebagai tenaga pengajar di bidang psikologi dapat mengambil tanggung jawab untuk 
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memberikan psikoedukasi kepada para remaja agar dapat memilih pendidikan yang sesuai 

dengan potensi dirinya. 

 

 

Metodologi 

Partisipan dalam kegiatan ini adalah (1). Remaja; (2). Pengurus Gema Buddhis Avalokitesvara. 

Partisipan berjumlah 21 orang peserta.  

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi.  

Tim yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: 

Erik Wijaya, M.Si selaku Ketua pelaksana kegiatan. Spesialiasi dibidang psikologi pendidikan 

dan metodologi penelitian 

 

 

Tahapan Kegiatan 

13 April 2017 

21.00 – 23.00 

Perjalanan menuju tempat kegiatan dan peserta langsung istirahat malam 

 

14 April 2017 

07.00 – 09.00 

Kegiatan dimulai dengan registrasi dan pembukaan. Pembukaan dilakukan dengan adanya 

ceramah pembukaan dari Ketua Gema Buddhis Avalokitesvara, Saudara Suswendy Sutrisno. 

Terakhir pembukaan disampaikan oleh Erik Wijaya, M.Si selaku salah satu pemakalah untuk 

pengisian acara kegiatan. Setelah dilaksanakannya acara pembukaan maka dimulailah kegiatan 

Psikoedukasi dengan jadwal acara pada tanggal ini adalah sebagai berikut: 

 

09.00 – 11.30 --- Kegiatan yang dilakukan adalah presentasi mengenai menumbuhkan 

Regulasi emosi. Tema besar pada topik psikoedukasi adalah ”Multiple Intelligence”. Hal-hal 

yang dilakukan pada sesi ini adalah memberikan kesadaran mengenai pengenalan kecerdasan 

yang beragam dalam diri manusia. Sesi ini dibawakan oleh Erik Wijaya dan materi yang 

dibawakan terdiri dari materi psikologi serta dikaitkan dengan kegiatan pengabdian yang 

diadakan pengurus Gema Buddhis Avalokitesvara setiap hari minggunya. 

 

11.30 – 12.00 --- Games Singkat 

12.00 – 13.00 --- Istirahat 
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13.00 – 16.00 --- Setelah peserta sudah istirahat siang maka peserta bergabung dalam 

kelompok untuk bermain games kelompok yang sudah disusun panitia. Terdapat 3 games yang 

disajikan panitia kepada peserta yaitu games tersebut membuat keceriaan dan menumbuhkan 

penyadaran tentang potensi kecerdasan diantara semua peserta.  

 

16.00 - Penutup 

 

 

Gambar 1. Pelaksanaan Psikoedukasi 

 

 

Hasil & Pembahasan  

Kegiatan Psikoedukasi ini didasari oleh data yang didapat dari mitra mengenai bagaimana 

masalah yang dihadapi remaja. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan 

psikoedukasi adalah permasalahan tentang peningkatan motivasi berprestasi yang disesuaikan 

dengan potensi yang dimiliki oleh remaja.   

Psikoedukasi dilakukan untuk membantu lansia memahami bagaimana menjadi lansia yang 

berhasil, yang bisa menikmati hari orang tua dengan baik. Oleh sebab itu, materi yang 

dibawakan dalam psikoedukasi adalah tentang kebermaknaan hidup lansia dan bahagia di usia 

senja. Pembuatan materi psikoedukasi ini mengacu pada teori multiple intelligence dari 

Gardner  (dalam Santrock, 2007). 

Dari hasil wawancara dengan beberapa perwakilan peserta serta hasil dari survei yang diadakan 

setelah acara berlangsung, peserta merasa senang dengan kegiatan ini karena  mereka 

memeroleh berbagai pengetahuan untuk menggali potensi dalam diri mereka. Hasil dari survei 

setelah acara menunjukkan bahwa peserta secara umum puas dan sangat puas dengan kegiatan 

psikoedukasi yang diadakan. Kemudian setelah diperinci kembali mengenai aspek-aspek 

dalam kegiatan psikoedukasi seperti manfaat informasi, games, suasana kegiatan, dan lain-lain 

peserta memberikan skor kepuasan diatas nilai 2.5 (skala 1-4). Dengan demikian seluruh aspek 
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telah mencapai angka diatas 3 sehingga dapat dinyatakan peserta puas dengan kegiatan 

psikoedukasi yang dilakukan. Hasil secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
 

 
Gambar 2. Hasil Survei Kepuasan Peserta Psikoedukasi 

 

 

Kesimpulan  

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi para peserta. 

Bagi UNTAR kegiatan ini juga merupakan ajang promosi dalam mengenalkan UNTAR pada 

para remaja yang masih bersekolah untuk bekal melanjutkan di perguruan tinggi. Pihak Gema 

Buddhis Avalokitesvara juga menyambut baik kegiatan ini dan mengharapkan adanya 

kontinuitas dari kegiatan ini. Karena menurut pihak mitra, remaja masih terus harus dibimbing 

agar dapat menemukan potensi dirinya yang terbaik.  

 

 

 

 

Kepuasan

Manfaat games (permainan) yang 

dijalani peserta

Keterkaitan antara acara dengan topik 

utama/tema

Manfaat informasi Dhamma yang 

diperoleh peserta

Metode penyampaian Dhamma

Penggunaan berbagai alat bantu untuk 

terselenggaranya acara

Kreativitas acara yang dibuat Panitia

Makanan, souvenir, hadiah-hadiah, 

transportasi yang diterima peserta

Pelayanan anggota Panitia kepada 

peserta

Suasana keakraban yang terbentuk 

selama acara

Suasana Tempat Kegiatan 

(Dharmasala, tempat tidur, ruang 

makan, lingkungan sekitar, kamar …

Mean

4.003.002.001.000.00

3.684

3.526

3.632

3.842

3.789

3.526

3.684

3.737

3.842

3.842

3.263

Kepuasan

6 31.6 31.6 31.6

13 68.4 68.4 100.0

19 100.0 100.0

Puas

Sangat Puas

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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ABSTRAK 

 

Pelatihan mengenai logistik dan perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) dilakukan di Lembaga 

Beasiswa Dharma Pembangunan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Pengetahuan ini diharapkan 

dapat membantu mereka untuk masuk ke  jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. 

Pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan yang mencakup survey materi yang 

dibutuhkan, penyiapan materi, dan perencanaan jadwal pelatihan. Tahap kedua adalah pelaksanaan yang 

mencakup pelatihan, kuis, dan umpan balik dari peserta. Tahap ketiga adalah evaluasi hasil pelaksanaan dan 

umpan balik untuk pelatihan selanjutnya. 

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta dapat memahami logistik dan perhitungan Economic Order 

Quantity. Pelatihan selanjutnya disarankan memperdalam materi pelatihan, menambah soal, dan pengaplikasian 

dalam bentuk praktik. 

Kata kunci: Logistik, Economic Order Quantity, Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan 

 

 

PENDAHULUAN 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan bertempat di Jl. Kerajinan Dalam No. 16, 

Jakarta Barat. Lembaga ini menyantuni 35 anak-anak SMA kelas 1-3 dari luar daerah yang 

tidak mampu. Berdasarkan survey tanggal 17 Maret 2017, diperoleh informasi bahwa anak-

anak belum mendapatkan materi mengenai logistik dan perhitungan Economic Order Quantity 

(EOQ). 

Logistik adalah pengiriman, penyimpanan, dan bongkar muat dari barang yang 

menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan bauran pemasaran perusahaan (Perreault et al., 

2011: 310). Logistik mencakup saluran distribusi, alat transportasi, dan pergudangan (Perreault 

dkk., 2011a; Perreault dkk., 2011b). Economic Order Quantity adalah jumlah persediaan yang 

harus dipesan suatu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya persediaan (Mowen et al., 

2014: 356). Elemen yang mempengaruhi EOQ adalah harga beli dan ongkos angkut, kebutuhan 

bahan baku selama setahun, dan biaya persediaan (Dewi dan Kristanto, 2015: 32). Biaya 

persediaan terdiri dari dua yaitu biaya penyimpanan dan biaya pemesanan (Carter, W. K., & 

Usry, M. F., 2004: 279).  

Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk masuk ke  jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi dan dunia kerja. Target yang hendak dicapai dari pelatihan ini adalah anak-

anak Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dapat memahami tentang logistik dan 

perhitungan EOQ. Luaran yang akan dihasilkan adalah modul logistik dan EOQ yang 

diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan ketrampilan anak-anak mengenai materi 

tersebut. 
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METODE PELAKSANAAN PKM 

Pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, 

kami melakukan survey ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan guna mengetahui materi 

apa yang diperlukan dan jumlah anak yang berminat untuk mengikuti pelatihan. Berdasarkan 

hasil survey, anak-anak belum memiliki pengetahuan tentang logistik dan  perhitungan 

economic order quantity di bangku sekolah. Setelah mengetahui materi apa yang diperlukan, 
kami menyiapkan materi. Sambil menyiapkan materi, kami merencanakan jadwal pelatihan 

yang disesuaikan dengan jadwal anak-anak. 

Tahap kedua adalah pelaksanaan. Selama tiga hari pelatihan, kami menjelaskan 

mengenai logistik dan  perhitungan EOQ. Setelah materi diajarkan, kami memberikan kuis. 

Para siswa diberikan waktu untuk menjawab soal-soal kuis. Setelah waktu selesai, para siswa 

diminta untuk mengumpulkan hasil jawaban mereka. Hasil kuis langsung diperiksa dan dibahas 

oleh pelatih agar para siswa mengetahui jawaban yang benar. 

Tahap ketiga adalah evaluasi. Anak-anak diminta untuk mengisi kuesioner guna 

mengetahui manfaat pelatihan dan materi yang diharapkan untuk pelatihan selanjutnya. 

Kegiatan pelatihan ditutup dengan acara makan bersama dan pemberian kenang-kenangan 

kepada pengurus dan seluruh anak di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. 

 

 

 
Gambar 1. Contoh Materi PKM 
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Gambar 2 Pelaksanaan PKM 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa anak-anak Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan 

dapat memahami logistik dan EOQ. Penilaian ini berdasarkan hasil pemeriksaan jawaban kuis 

dengan rentang nilai 70-100. 

Manfaat pelatihan adalah menambah pengetahuan yang belum diperoleh di sekolah. Mitra 

mengharapkan agar materi lebih  banyak, pelatihan lebih sering diadakan, dan juga melibatkan 

praktek. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelatihan logistik dan perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) meningkatkan 

pemahaman anak-anak Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan tentang logistik dan 

perhitungan EOQ. Umpan balik dari peserta pelatihan juga positif. 

Saran untuk PKM selanjutnya adalah menambah materi pelatihan dan melibatkan praktek. 

Materi pelatihan dapat diperdalam dan jumlah soal dapat ditambah. Perlu dipikirkan 

pengaplikasian materi pelatihan dalam bentuk praktik. 
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ABSTRAK 

Pengembangan teknologi bidang pertanian dan peternakan berpeluang untuk peningkatan produktivitas.  Termasuk 

diantaranya produksi telur ayam ras yang banyak dikonsumsi masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan  

kandungan gizi yang tinggi,mudah didapat dan harga yang murah dibandingkan dengan produk hasil ternak lainnya. 

Terkait dengan pemanfaatan teknologi, peternak telur ayam yang umumnya skala menengah ke bawah, masih 

menggunakan sistem manual dalam menghitung dan menyeleksi hasil produksinya. Kelemahan sistem manual yakni 

proses berjalan lambat, membutuhkan tenaga kerja dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan dan 

seleksi telur layak jual maupun yang tidak.  Dengan demikian perlu adanya suatu sistem yang bekerja secara mekanis. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model sistem yang digunakan untuk menghitung hasil produksi telur 

dan menyeleksinya dengan tiga kategori, yakni bagus,kurang bagus dan tidak bagus.  Penggunaan mikrokontroler 

dimaksudkan bertindak sebagai pengontrol sistem  dan  dilengkapi sensor Inframerah dan sensor cahaya 

photoresistor untuk memilah telur. Output sistem dapat dilihat pada laman web, sehingga pemilik usaha maupun yang 

terkait dapat mengakses secara mobile. Dengan adanya sistem tersebut, maka pemilik usaha juga dapat melakukan 

analisa dan evaluasi terhadap hasil produksi yang telah diperoleh sehingga dapat meningkatkan produktivitas.  

.  

Kata kunci: model, penghitungan,seleksi, sensor  

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan hasil cipta karsa manusia yang digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan sehari hari. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi secara luas di berbagai 

bidang,diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kesejahteraan. Salah 

satunya adalah bidang peternakan. Usaha peternakan di Indonesia mempunyai prospek yang 

sangat baik, karena permintaan produk ternak terus meningkat, seirama dengan pertambahan 

penduduk dan perkembangan perekonomian nasional . Daya saing industri peternakan sangat 

ditentukan oleh beberapa input seperti ketersediaan pakan, faktor bibit, manajemen dan kesehatan 

hewan, serta inovasi teknologi dan faktor-faktor eksternal lainnya . Upaya meningkatkan daya 

saing harus dilakukan secara simultan dengan mewujudkan harmonisasi kebijakan pendukung 

yang bersifat lintas departemen. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor internal 

seperti menerapkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas produk, menjamin kontinuitas suplai 

dan sesuai dengan permintaan pasar.  

Profil usaha peternakan di sektor primer menunjukkan bahwa usaha peternakan unggas, 

sapi dan kambing-domba memberikan peluang usaha yang baik sepanjang manajemen 

pemeliharaan mengikuti prosedur dan ketetapan yang berlaku (Kusuma Dwiyanto, et.al). Prospek 

usaha peternakan ayam ras petelur di Indonesia dinilai sangat baik dilihat dari pasar dalam negeri 

maupun luar negeri, jika ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, kapasitas 

produksi peternakan ayam ras petelur di Indonesia masih belum mencapai kapasitas produksi yang 

sesungguhnya (Abidin, 2003 dalam Mappigau dan Esso, 2011). Di sisi permintaan, saat ini 

produksi telur ayam ras baru mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri sebesar 65%. Sisanya 
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dipenuhi dari telur ayam kampung, itik, dan puyuh. Iklim perdagangan global yang sudah mulai 

terasa saat ini, semakin memungkinkan produk telur ayam ras dari Indonesia untuk ke pasar luar 

negeri, mengingat produk ayam ras bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan per kapita per 

tahun dari suatu Negara (Edy Susanto, dkk). Perkembangan peternakan ayam ras petelur ini juga 

didorong oleh kondisi di sektor pertanian yang menyediakan bahan pakan yang sangat diperlukan 

untuk industri peternakan seperti kacang kacangan, padi-padian, jagung, dan sebagainya. Selain 

itu perkembangan peternakan ayam ras juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi telur di 

Indonesia dari tahun ke tahun sehingga produksi telur ikut meningkat (Dyah Lystio, dkk).  

Pada prakteknya, di peternakan ayam petelur, kegiatan penghitungan dan seleksi produksi 

masih dilakukan secara manual. Penyortiran yang sering dilakukan peternak dan penjual adalah 

dengan cara menerawang telur menggunakan sinar matahari atau lampu senter. Apabila telur 

tampak terang, berarti kondisinya masih segar atau baik. Sebaliknya, jika telur yang diterawang 

itu gelap, dapat dipastikan telur sudah busuk atau kurang baik. Penerawangan telur tersebut 

memerlukan waktu cukup lama, karena mendeteksi telur secara satu persatu, dan terkadang 

meleset karena faktor keterbatasan indra penglihatan ketika lelah. Penelitian mengenai kontrol 

seleksi ini telah dilakukan oleh (VindaWijayanti dkk) yang menghasilkan alat pendeteksi kualitas 

telur yang baik dan jelek menggunakan sensor LDR dan hasil akan ditampilkan di display LED. 

Mochammad Hamdani dkk (Mochammad Hamdani,dkk) membuat alat pendeteksi telur dengan 

tampilan menggunakan LCD.  

Penelitian tersebut menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi kondisi telur. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan sebanyak tiga buah sensor. Satu sensor inframerah utuk 

menentukan standar tidaknya telur dari sisi ukuran, satu sensor cahaya (photoresistor)untuk 

menyeleksi kualitas telur, dan terakhir satu sensor inframerah untuk menghitung jumlah produksi 

telur. Hasil perhitungan dan penyeleksian dapat dilihat melalui laman web yang dapat diakses via 

perangkat mobile.  

 

 

1. METODE PENELITIAN 

Tahapan penelitian yang dilaksanakan yakni:  

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
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2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan Sistem 

Sistem yang dirancang merupakan sistem perhitungan jumlah produksi yang dapat 

memberikan informasi dengan otomatis serta sistem bersifat client server sehingga dapat diakses 

dari mana saja dan kapan saja.  

 
 

Gambar 2.  Blok Diagram Sistem  

 

Dari diagram blok diatas dijelaskan bahwa sistem akan melakukan perhitungan jumlah 

produksi menggunakan sensor, dimana setiap objek yang melalui sensor akan dihitung dengan 

otomatis. Setiap jumlah perhitungan yang didapat akan disimpan pada sistem yang akan 

ditampilkan pada web. 

Informasi jumlah produksi dapat dilihat menggunakan perangkat komputer, laptop maupun 

smartphone yang mempunyai koneksi internet baik itu menggunakan  LAN maupun WiFi yang 

dapat menghubungkan perangkat dengan sistem, sehingga perhitungan jumlah produksi dapat 

dilihat dari mana saja dan kapan saja. 

Raspbery Pi B+

WiFi 
Adapter

Adapter 5v RJ45
Modem

Smart
phone

Laptop

Internet

Hardware Software

Arduino Uno

Photoresistor

Sensor IR

 
Gambar 3. Perancangan Sistem 

 

Adapun fungsi dari setiap komponen pada perancangan sistem perhitungan jumlah 

produksi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Raspberry Pi  

Merupakan komputer mini yang berfungsi sebagai modul master yang bertugas untuk 

mengontrol setiap komponen yang terhubung. 

2. Arduino  

Merupakan papan microcontroller yang berfungsi memproses input dan output sistem. 

Arduino Uno menggunakan microcontroller ATmega328. 
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3. Sensor IR 

Sebuah sensor yang dapat mendeteksi suatu objek yang melewatinya,  yang berfungsi 

mendeteksi ukuran telur 

4. Sensor photoresistor 

Sebuah sensor yang dapat mendeteksi jumlah caya, yang berfungsi mendeteksi 

kualitas telur 

5. Dinamo DC 24 V 

Dinamo DC 24 V digunakan sebagai motor penggerak jalur lintasan objek 

6. Adapter 

Adapter memberikan sumber daya listrik pada modul master 

7. WiFi–Adapter 

Berfungsi untuk menghubungkan modul master kejaringan lokal maupun internet 

melalui modem. 

8. LAN Kabel 

Sama halnya dengan WiFi adapter, Lan kabel berfungsi untuk menghubungkan modul 

master kejaringan lokal maupun internet melalui modem. 

9. Modem 

Sebagai media penghubung antara modul master ke jaringan local maupun internet 

agar dapat dikontrol dari setiap perangkat yang terhubung kejaringan lokal maupun 

jaringan internet. 

10. Smartphone/Laptop 

Sebagai perangkat yang akan mengontrol penggunan listrik ruangan dengan syarat 

harus berada pada satu jaringan dengan modul master atau pun harus terhubung ke 

jaringan internet. 

 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras meliputi perancangan rangkaian komponen–komponen yang 

dibutuhkan, sehingga terlihat jelas alur dan fungsi–fungsi dari setiap komponen (Rangkaian Sensor 

IR , Sensor Photoresistor dan Servo, Rangkaian Arduino dan Dinamo DC, Raspberry Pi, Sensor 

IR dan Buzzer) serta menggambarkan hubungan antar setiap komponen dengan modul master 

Raspberry Pi. 

 

Gambar 4. Rangkaian Keseluruhan 
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Gambar 5. Desain Jalur Penyeleksian  

 

3.3 Permodelan 

3.3.1 Pemodelan Usecase 

Pemodelan Usecase merupakan sebuah proses pengembangan sistem yang didasarkan 

pada pemahaman akan kebutuhan dan alasan mengapa sistem itu harus dikembangkan. 

 

user

Admin

Tampil Informasi
Jumlah Produksi

Kelola Data User

Input Data User

Update Data User

Login

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>
Pimpinan

Cetak Data Produksi

<<include>>

Logout

<<include>>

Anggota

 
Gambar 6. Use case Diagram  

 

 
Gambar 7.   Desain Form Produksi 
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Gambar 8.  Flowchart Sistem Perhitungan Yang Diajukan 

  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa model sistem 

penghitungan dan kontrol seleksi produksi telur ini dapat diterapkan dengan melakukan 

penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Penyesuaian misalnya dalam hal ukuran perangkat, 

jumlah jalur lintasan maupun modifikasi program. 

4.2 Saran 

Saran untuk pengembangan sistem selanjutnya yakni perlu penambahan fitur lain yang diperlukan 

terhadap sistem. Jalur  telur juga ditambahkan untuk produksi telur ternak unggas  lainnya. 
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memilih tempat di SMU Providentia yang bertempat di Jalan Kedoya 

Raya No. 35, RT. 2/ RW. 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan 

pelatihan kepada siswa siswi SMU Providentia agar dapat memahami, membuat jurnal transaksi, menyusun laporan 

laba rugi dan neraca perusahaan dagang karena berdasarkan survey yang telah kami lakukan sebelumnya ternyata 

diperoleh informasi dari pihak sekolah bahwa mereka belum mendapatkan pelajaran mengenai membuat jurnal 

transaksi dan menyusun laporan laba rugi serta neraca perusahaan dagang.    Tahapan pertama dilakukan survey 

sebelum memberikan pelatihan akuntansi keuangan. Tujuan dilakukan survey untuk mengetahui jumlah siswa yang 

berminat untuk mengikuti pelatihan dengan topik ini. Tahap selanjutnya menyiapkan modul pelatihan serta mencari 

jadwal pelatihan. Pada hari pelatihan, para dosen memberikan penjelasan serta contoh soal kepada para siswa untuk 

memahami, membuat jurnal transaksi serta menyusun laporan laba rugi dan neraca perusahaan dagang. Tahapan akhir 

adalah para siswa diberikan kuis untuk mengetahui seberapa dalam mereka dapat memahami penjelasan yang telah 

diberikan sebelumnya. Setelah hasil kuis dinilai, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat mengerjakan dengan benar 

dan ini menunjukkan bahwa materi pelatihan akuntansi keuangan telah dipahami dengan baik. Kemudian siswa juga 

diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui apakah pelatihan akuntansi keuangan ini memberikan manfaat 

kepada para siswa dan apakah ada topik yang mereka minati untuk pelatihan selanjutnya. 

 

Kata kunci: pelatihan akuntansi keuangan, laporan keuangan, SMU Providentia 

 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan perekonomian di Indonesia semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan 

bertambahnya jumlah UKM menengah yang semakin bermunculan. Jenis perusahaan yang cukup 

banyak adalah perusahaan dagang.  Siklus perusahaan dagang cenderung sederhana, dimulai 

dengan membeli persediaan kemudian menjual kembali persediaan tersebut untuk memperoleh 

laba bagi perusahaan tersebut.   

Setiap perusahaan umumnya membutuhkan tenaga akuntansi dalam mencatat transaksi 

perusahaannya dan untuk penyusunan laporan keuangan. Meskipun perusahaan dagang yang ada 

sekarang ini masih dalam ukuran kecil, semakin lama akan semakin berkembang sehingga menjadi 

perusahaan besar. Permintaan tenaga akuntansi akan semakin meningkat.  Peluang bekerja di 

bidang akuntansi semakin terbuka lebar. Dikarenakan bertambah banyaknya perusahaan dagang 

yang bermunculan, maka diperlukan pelatihan mengenai akuntansi perusahaan dagang.  
 

 

METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah:  

1. Menjelaskan terlebih dahulu teori yang terkait dengan kegiatan perusahaan dagang, 
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2. Menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang (menjelaskan jurnal mengenai perusahaan 

kemudian secara step by step menjelaskan penyusunan laporan keuangan) 

3. Memberikan kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai akuntansi 

perusahaan dagang. 

 

AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN DAGANG 

Menurut Horngren dan Harrison (2007), operasi perusahaan dagang terdiri dari membeli 

dan menjual produk dan bukan jasa. Menurut Dewi, Sugiarto, dan Susanti (2017), kegiatan dari 

perusahaan dagang tidak sama dengan kegiatan perusahaan jasa. Kegiatan utama dari perusahaan 

jasa adalah memberikan jasa kepada pengguna jasa, sedangkan kegiatan utama dari perusahaan 

dagang adalah membeli barang dan kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk 

dasarnya atau menambah manfaat dari barang tersebut. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso 

(2013) sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang adalah berasal dari penjualan barang 

dagang. Dalam beban perusahaan terdapat Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu biaya dari barang 

dagang yang terjual selama satu periode waktu. 

Siklus operasi perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa dan biasanya lebih 

panjang dibandingkan perusahaan jasa karena terdapat proses pembelian dan penjualan barang 

dagang. Perusahaan dagang memiliki satu perkiraan aset tambahan yaitu persediaan barang 

dagang. 

Perusahaan harus memiliki catatan mengenai persediaan barang dagang yang tersedia 

untuk dijual dan yang telah terjual. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua sistem pencatatan 

yaitu: 

1. Sistem persediaan perpetual yaitu suatu sistem pencatatan dimana terdapat catatan rinci 

mengenai biaya dari setiap persediaan barang dagang yang dibeli dan dijual.  Harga Pokok 

Penjualan dicatat setiap saat terjadinya penjualan. 

2. Sistem persediaan periodik yaitu suatu sistem pencatatan dimana catatan mengenai persediaan 

tidak dibuat sepanjang suatu periode. Harga Pokok Penjualan ditentukan pada akhir periode 

akuntansi. 

 

 

JURNAL AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 

Berikut disajikan jurnal umum perusahaan dagang dengan sistem pencatatan persediaan 

perpetual: 

No Account tittles D K 

1 Mencatat transaksi pembelian secara tunai: 

Persediaan barang dagang 

     Kas 

 

xxx 

 

 

xxx 

2 Mencatat transaksi pembelian secara kredit: 

Persediaan barang dagang 

     Hutang dagang 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

3 Mencatat transaksi retur pembelian secara tunai: 

Kas 

     Persediaan barang dagang 

 

xxx 

 

 

xxx 

4 Mencatat transaksi retur pembelian secara kredit: 

Hutang dagang 

     Persediaan barang dagang 

 

xxx 

 

 

xxx 

5 Mencatat transaksi pembayaran ongkos angkut: 

Persediaan barang dagang 

     Kas 

 

xxx 

 

 

xxx 
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6 Mencatat transaksi pelunasan hutang dalam periode 

diskon: 

Hutang dagang 

     Persediaan barang dagang 

     Kas 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

7 Mencatat transaksi pelunasan hutang lewat periode 

diskon: 

Hutang dagang 

     Kas 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

8 Mencatat transaksi penjualan secara tunai: 

Kas 

     Penjualan 

Harga pokok penjualan 

     Persediaan barang dagang 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

9 Mencatat transaksi penjualan secara kredit: 

Piutang dagang 

     Penjualan 

Harga pokok penjualan 

     Persediaan barang dagang 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

10 Mencatat transaksi  retur penjualan secara tunai: 

Retur penjualan 

     Kas 

Persediaan barang dagang 

     Harga pokok penjualan 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

11 Mencatat transaksi retur penjualan secara kredit: 

Retur penjualan 

     Piutang dagang 

Persediaan barang dagang 

     Harga pokok penjualan 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

12 Mencatat transaksi Pembayaran ongkos angkut: 

Ongkos angkut 

     Kas 

 

xxx 

 

 

xxx 

13 Mencatat transaksi penerimaan piutang dalam 

periode diskon: 

Kas 

Diskon penjualan 

     Piutang dagang 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

xxx 

14 Mencatat transaksi penerimaan piutang lewat 

periode diskon: 

Kas 

     Piutang dagang 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 
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LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG 

Berikut ini disajikan laporan keuangan perusahaan dagang: 

 

Laporan Laba Rugi 

PD ABC 

Untuk periode yang berakhir 31 Maret 2017 

Penjualan       xxx 

HPP       (xxx) 

Laba kotor       xxx 

Beban operasi: 

Beban sewa   xxx 

Beban utilitas  xxx 

Beban gaji   xxx 

Total beban operasi     (xxx) 

Laba bersih       xxx 

 

 

Laporan Perubahan Ekuitas 

PD ABC 

Untuk periode yang berakhir 31 Maret 2017 

Modal awal      xxx 

Laba bersih      xxx 

Modal akhir        xxx 

 

Laporan Posisi Keuangan 

PD ABC 

Per 31 Maret 2017 

Aset: 

Kas     xxx 

Piutang dagang   xxx 

Persediaan barang   xxx 

Total Aset    xxx 

 

Kewajiban dan ekuitas 

Kewajiban: 

Hutang dagang    xxx 

Hutang gaji     xxx 

Total kewajiban    xxx 

 

Modal: 

Modal, Anton    xxx 

Total kewajiban dan modal  xxx 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dari pelatihan ini adalah agar para siswa dapat memahami mengenai akuntansi 

perusahaan dagang. Untuk mengetahui apakah target dapat tercapai, maka kami memberikan kuis 

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

memberikan pelatihan kepada para siswa siswi dalam bentuk menjelaskan teori serta memberikan 
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contoh soal terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang. Dalam pelatihan ini siswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya bila ada hal-hal yang kurang dimengerti. 

Pada pertemuan selanjutnya kami memberikan soal mengenai akuntansi perusahaan 

dagang. Para siswa siswi diberikan waktu untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah waktu selesai 

para siswa diminta untuk mengumpulkan hasil jawaban mereka untuk diperiksa dan diberi nilai. 

Setelah jawaban kuis dikumpulkan, soal kuis tersebut dibahas bersama-sama dengan para siswa 

agar para siswa mengetahui jawaban kuis yang benar. Hasil pemeriksaaan terhadap kuis 

menunjukkan bahwa target pelatihan telah tercapai, yang terlihat dari hasil kuis berkisar dari nilai 

76-100. Dengan demikian, target dari pelatihan ini telah tercapai. 

 

 
  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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

memberikan pengetahuan kepada para siswa mengenai akuntansi perusahaan dagang. Kedua, 

pelatihan ini mendukung terpenuhinya tridarma pendidikan bagi para dosen pengajar yang salah 

satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga dapat 

menjadi salah satu sarana promosi untuk menarik minat para siswa SMU Providentia melanjutkan 

pendidikan di Universitas Tarumanagara. Pelatihan akuntansi perusahaan dagang kami berikan 

kepada para siswa siswi SMU Providentia sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 3 Mei dan 10 Mei 

2017. Kuis kami berikan pada tanggal 17 Mei 2017.  

Saran untuk pelatihan selanjutnya agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang 

berbeda, terkait dengan akuntansi, seperti: pelatihan penyusunan laporan arus kas.  
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas di Lembaga 

Beasiswa Dharma Pembangunan, Jl. Kerajinan Dalam No. 16 Jakarta Pusat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

memberikan pelatihan dan pemahaman kepada para siswa-siswi mengenai pentingnya analisis Cost-Volume-Profit 

(CVP) dalam sebuah bisnis dan bagaimana cara menentukan unit penjualan dan target laba operasi dengan analisis 

Break Even Point (BEP). Topik pelatihan ini dipilih setelah melakukan survey pendahuluan ke mitra program pada 

bulan Maret 2017.  Pelatihan dilakukan pada bulan Mei 2017 sebanyak dua pertemuan (13 Mei dan 20 Mei). Pada 

pelatihan yang pertama, dosen menjelaskan terlebih dahulu modul pelatihan disertai dengan contoh-contoh soal 

latihan. Sedangkan pada pelatihan yang kedua, dosen memberikan kuis sebagai instrument untuk mengetahui apakah 

peserta pelatihan telah memahami materi yang diberikan pada pertemuan pertama. Kuis langsung diperiksa oleh 

pelatih dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Terakhir, kami memberikan kuesioner untuk mengetahui apakah 

pelatihan ini bermanfaat bagi para siswa, dan apakah mereka ingin memperoleh pelatihan lain di kemudian hari. 

Berdasarkan hasil kuesioner, ternyata para siswa berpendapat bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan 

menginginkan adanya pelatihan lagi dengan materi yang berbeda.  

 

Kata kunci: Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, Cost-Volume-Profit, Break Even Point 

 

PENDAHULUAN 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan adalah lembaga yang memberikan beasiswa 

kepada para siswa yang sedang menempuh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Para siswa 

ini berasal dari luar kota Jakarta dan dari kalangan tidak mampu. Tujuan dari Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan adalah untuk menyekolahkan para siswa ini sampai lulus Sekolah 

Menengah Atas dan juga membantu mereka untuk mencari donator bagi mereka yang hendak 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih lanjut, yaitu Universitas. Bagi mereka yang tidak 

melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, maka mereka dianjurkan 

untuk kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk membangun kota asal mereka dengan 

pendidikan yang telah mereka peroleh. Untuk mendukung tujuan mulia dari Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan yang juga sejalan dengan Universitas Tarumanagara, maka kami memilih 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan sebagai tempat untuk melakukan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Dalam sebuah perusahaan, analisis cost (biaya), volume (jumlah penjualan), dan profit 

(laba); merupakan alat yang sangat berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal 

ini disebabkan, analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba dapat membuat manajer memahami 
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berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even (titik impas), dampak yang terjadi 

jika biaya tetap dan biaya variabel mengalami penurunan atau kenaikan terhadap keadaan break 

even tersebut, serta dampak yang terjadi jika harga jual mengalami kenaikan atau penurunan 

terhadap laba. Dengan demikian, manajer dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang 

tepat dalam menghadapi kondisi persaingan dunia usaha yang semakin tajam (Hansen dan Mowen, 

2007; Horngren et.al., 2006; dan Horngren et.al., 2012). 

 Analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba memfokuskan kepada bagaimana laba (profit) 

dipengaruhi oleh kelima faktor berikut ini: 

1. Harga jual. 

2. Jumlah penjualan. 

3. Biaya variabel per unit. 

4. Jumlah biaya tetap. 

5. Kombinasi dari produk-produk yang dijual (sales mixed). 

Setelah melakukan kunjungan ke Lembaga Beasiswa, diketahui bahwa siswa-siswi di 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan belum pernah mendapatkan pengetahuan mengenai 

Analisis Break Even Point (BEP). Mengingat pentingnya analisis BEP dalam sebuah bisnis dalam 

merencanakan unit penjualan dan target laba operasi, maka kami memandang perlu untuk 

membekali para siswa-siswi sehingga dapat membantu mereka ketika mereka berwirausaha atau 

bekerja. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:  

1. Dosen menjelaskan secara tutorial mengenai pentingnya analisis Cost-Volume-Profit 

(CVP) dan  Break Even Point (BEP) dalam sebuah bisnis. 

2. Dosen menjelaskan secara tutorial penerapan Break Even Point (BEP) dalam menentukan 

unit penjualan dan target laba operasi suatu perusahaan melalui contoh kasus sederhana. 

3. Dosen memberikan kuis bagi para peserta sebagai umpan balik atas pelatihan yang telah 

diberikan. 

 

ANALISIS COST-VOLUME-PROFIT  

Dalam sebuah perusahaan, analisis cost (biaya), volume (jumlah penjualan), dan profit 

(laba); merupakan alat yang sangat berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal 

ini disebabkan, analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba dapat membuat manajer memahami 

berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even (titik impas), dampak yang terjadi 

jika biaya tetap dan biaya variabel mengalami penurunan atau kenaikan terhadap keadaan break 

even tersebut, serta dampak yang terjadi jika harga jual mengalami kenaikan atau penurunan 

terhadap laba. Dengan demikian, manajer dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang 

tepat dalam menghadapi kondisi persaingan dunia usaha yang semakin tajam (Hansen dan Mowen, 

2007; Horngren et.al., 2006; dan Horngren et.al., 2012). 

 Analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba memfokuskan kepada bagaimana laba (profit) 

dipengaruhi oleh kelima faktor berikut ini: 

1. Harga jual. 

2. Jumlah penjualan. 

3. Biaya variabel per unit. 

4. Jumlah biaya tetap. 

5. Kombinasi dari produk-produk yang dijual (sales mixed). 

 Harga jual adalah harga pasar dari produk yang dijual. Jumlah penjualan adalah kuantiti 

(total unit) dari produk yang dijual. Biaya menurut Carter (2006) adalah: “an exchange price, a 
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forgoing, a sacrifice made to secure benefit”. Biaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok, misalnya menurut: produk, volume produksi, departemen, periode akuntansi, 

keputusan atau tindakan manajemen (Carter, 2006). 

Berdasarkan volume produksi, biaya dapat dibagi menjadi tiga macam: biaya variabel, biaya 

tetap dan biaya semivariabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total akan berubah 

secara proposional sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dalam rentang yang relevan. Namun, 

secara per unit biaya variabel bersifat tetap. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah 

total tidak berubah (tetap konstan) berapapun aktivitas yang dilakukan namun dalam rentang yang 

relevan. Tetapi secara per unit, biaya tetap akan semakin kecil jika aktivitas bertambah dan 

sebaliknya (Garrison, et. al., 2008 dan Garrison, et. al., 2015). 

Menurut Hansen dan Mowen (2007), sales mix (bauran penjualan) adalah: “The relative 

combination of products being sold by a firm”. Khusus untuk perusahaan yang menjual lebih dari 

satu macam produk atau jasa, maka perusahaan harus menentukan sales mix untuk menentukan 

BEP paket.  

 

BREAK EVEN POINT 

Salah satu bentuk analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba adalah dengan break even point 

(titik impas). Break even point (BEP) adalah suatu keadaan dimana jika perusahaan mencapai 

jumlah penjualan tertentu, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan, 

dikarenakan total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Tentu saja perusahaan 

tidak hanya puas dengan keadaan BEP, dimana laba atau profitnya sama dengan nol, tetapi analisis 

BEP juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui berapa jumlah penjualan yang harus 

dicapai untuk memperoleh laba yang diinginkan (target profit) (Hansen dan Mowen, 2007). 

 Untuk menentukan jumlah unit BEP, maka analisis dimulai dengan memperhatikan laba 

operasi. Laba operasi diformulasikan sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2007): 

 

Laba operasi = Pendapatan – beban variabel – beban tetap 

 

 Dalam keadaan BEP, maka laba operasi adalah nol. Oleh karena itu, dalam menentukan 

berapa unit BEP, maka digunakan persamaan sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2007): 

 

0 = (Harga x jumlah unit yang dijual) – (Biaya variabel/unit x jumlah unit yang dijual) 

– Jumlah biaya tetap. 

 

Dari formula di atas, maka BEP (unit) dapat dihitung sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2007): 

 

BEP (unit) = Jumlah biaya tetap / (Harga jual - Biaya variabel/unit) 

 

Selain BEP unit, BEP juga dapat dihitung dengan jumlah Rupiah penjualan dengan cara sebagai 

berikut(Hansen dan Mowen, 2007): 

 

BEP (Rupiah) = Total biaya tetap : persentase laba kontribusi* 

*Persentase laba kontribusi = (Harga jual – Biaya variabel/unit) / Harga jual 

 

 Untuk menghitung jumlah unit yang yang harus dicapai untuk mencapai target laba 

tertentu, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2007): 

 

Jumlah unit yang harus di jual = (Jumlah biaya tetap + target laba) / (Harga jual - Biaya 

variabel/unit) 
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UNIT PENJUALAN DAN TARGET LABA 

 Perusahaan yang berbasis laba tentu menginginkan laba operasi yang lebih dari sekedar 

nol Rupiah. Analisis biaya, jumlah penjualan, dan laba dapat digunakan untuk membantu 

perusahaan menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mendapatkan target laba tertentu 

(Hansen dan Mowen, 2007). 

 Misalkan PT. ABC menjual produk X dengan harga jual $ 400/unit, biaya variabel per unit 

$ 325 dan biaya tetap total $ 45,000 per tahun. Pada tahun 2017, manajemen PT. ABC 

menginginkan laba operasi $ 60,000. Maka cara menentukan jumlah unit yang dijual untuk 

mencapai laba operasi $ 60,000 adalah sebagai berikut: 

$ 60,000 = ($ 400 x unit) – ($ 325 x unit) - $ 45,000 

$ 105,000 = $ 75 x unit 

Unit = 1.400 

 Pembuktiannya dalam laporan laba rugi sebagai berikut: 

 

Pendapatan (1.400 unit x $ 400) $ 560,000 

Dikurangi: Biaya variabel ( $ 325 x 1.400) (455,000) 

Laba kontribusi $ 105,000 

Dikurangi beban tetap ( 45,000) 

Laba operasi $ 60,000 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Sebelum pelatihan dilakukan, para siswa belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang 

analisis Break Even Point (analisis impas) dan manfaatnya bagi sebuah bisnis. Pada pelatihan hari 

pertama, dosen pelatih memberikan materi dengan cara berceramah dan membahas soal-soal 

sederhana. Jumlah siswa yang hadir adalah 17 siswa dan dibagi dalam 3 kelompok kecil. Di akhir 

ceramah dilakukan diskusi dua arah. Ternyata para siswa sangat tertarik dengan topik pelatihan 

yang diberikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dengan antusias oleh 

para siswa. 

 

 

 Pada pertemuan berikutnya, kami memberikan kuis untuk menguji apakah para siswa telah 

memahami dan mempelajari materi yang telah dibahas sebelumnya. Waktu penyelesaian kuis 

sekitar 30 menit. Setelah para siswa selesai mengerjakan kuis, selanjutnya kami membahas 

bersama-sama hasil dari kuis tersebut. Hal ini dilakukan agar para siswa juga dapat mengetahui 

apakah jawaban yang telah mereka buat sebelumnya sudah benar atau belum. Kami juga langsung 
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memeriksa hasil kuis mereka dan ternyata hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Hal ini 

dikarenakan banyak dari mereka yang berhasil menjawab kuis yang diberikan dengan benar. 

 Selesai pembahasan kuis, kami juga mempromosikan Universitas Tarumanagara kepada 

para siswa. Hal ini dikarenakan para siswa juga bertanya mengenai Universitas Tarumanagara. 

Oleh karena kami berasal dari Fakultas Ekonomi, maka kami lebih banyak mempromosikan 

Fakultas Ekonomi. Walaupun demikian, kami juga mempromosikan fakultas-fakultas lainnya 

kepada para siswa. Terakhir, kami beramah tamah dengan pengurus Lembaga Beasiswa Dharma 

Pembangunan dan seluruh siswa yang mengikuti pelatihan kami. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan kegiatan PKM, ada beberapa keseimpulan yang dapat ditarik. Pertama, 

bagi Mitra, pelatihan analisis Break Even Point ini sangat berguna bagi para siswa karena mereka 

sebentar lagi akan lulus SMA dan harus menentukan masa depan mereka, apakah akan langsung 

terjun ke masyarakat (bekerja/berbisnis) atau meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pelatihan ini bermanfaat untuk membantu mereka dalam menentukan pilihan hidup mereka kelak. 

Kedua, bagi dosen pelatih, pelatihan ini mendukung terpenuhinya tridarma pendidikan yang salah 

satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, bagi pelaksanaan kegiatan 

PKM berikutnya, berdasarkan hasil kuesioner kami menemukan minat para siswa untuk 

mendapatkan jenis pelatihan dengan topik yang berbeda. Keempat, bagi Universitas 

Tarumanagara, pelatihan ini merupakan sarana promosi. 

 Saran bagi kegiatan PKM berikutnya ada dua. Pertama, memberikan pelatihan dengan 

topic yang berbeda yang dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Kedua, melakukan 

pelatihan di tempat yang berbeda sehingga dapat sekaligus menjadi tempat promosi bagi UNTAR. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya 

kegiatan kami, yaitu: Rektor Universitas Tarumanagara, Direktur Penelitian dan PKM Universitas 

Tarumanagara, Dekan dan jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara,  

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu 
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ABSTRAK 

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membekali materi penyusunan laporan keuangan dasar dan 

matematika ekonomi bagi siswa-siswi SMP & SMA Panti Asuhan Keluarga Kasih (dalam Yayasan Prima Unggul). 

Hal tersebut diperlukan untuk membekali siswa-siswi dalam menghadapi ujian, serta untuk diterapkan dalam 

mengelola usaha yang dijalankan, karena mereka juga berwirausaha antara lain bengkel dan berjualan makanan ringan 

(snack). Target khusus pelatihan ini adalah kelulusan ujian kenaikan kelas dan Ujian Negara mata pelajaran akuntansi 

dan matematika ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan di area Panti Jl.Pulomas Utara IIE No.6 Kayu Putih, Jakarta 

Timur, DKI Jakarta pada bulan Febuari 2017. Dalam pelatihan ini dibagikan modul penyusunan laporan keuangan 

dasar & soal jawabnya serta modul matematika ekonomi & soal jawabnya, kemudian diberikan pelatihan yang disertai 

sessi tanya jawab dan diskusi. 

Kata kunci: penyusunan laporan keuangan dasar dan matematika ekonomi 

 

1. PENDAHULUAN 

Anak-anak SMP dan SMA di Panti Asuhan Keluarga Kasih (YKK) yang bernaung dalam 

Yayasan Prima Unggul (YPU) membutuhkan pelatihan mata pelajaran yang harus ditempuh untuk 

ujian kenaikan kelas, mengingat mereka belajar melalui sekolah model KEJAR PAKET B (untuk 

SMP) dan PAKET C (untuk SMA). Dalamjalur homeschooling sebagai jalur pendidikan informal, 

yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan /belajar secara mandiri menurut pasal 1 UU 

Sisdiknas no.20/2003), hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal setelah 

dinyatakan lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan (www.kejar-paket-c-jakarta.com). 

Di samping mengikuti homeschooling, anak-anak Panti Asuhan YKK juga berwirausaha 

antara lain melalui: program kegiatan berjualan aneka kue, dan dawet ireng yang dibuat oleh 

mereka sendiri, dan program jasa pencucian motor. Berdasarkan kondisi di atas, kami beberapa 

dosen FE Untar yang mengampu mata kuliah akuntansi dan matematika ekonomi melakukan 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Panti Asuhan YKK dalam wujud pembimbingan 

penyusunan laporan keuangan dasar, serta pelatihan matematika ekonomi. 

Permasalahan yang mereka hadapi sesungguhnya bukan hanya kebutuhan pengetahuan 

yang dapat kami salurkan, namun mengingat peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 29 

Maret 2015 yang menyebabkan lokasi panti harus berpindahpindah dengan mengontrak rumah 

menyebabkan konsentrasi belajar dan berwirausaha mereka jadi tidak fokus. Semula YPU yang 

didirikan secara resmi tanggal 11 Febuari 2010 oleh Bpk Martin dan Ibu debby di rumah mereka 

seluas 70 m2 , kemudian berkembang mendapat tempat seluas 700 m2 di Jl. Bangunan Timur, 
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Jakarta Timur, namun peristiwa kebakaran 29 Maret 2015 membuat lokasi panti pindah ke daerah 

Pulomas, Jakarta Timur hingga sekarang (www.m.hidupkatolik.com) 

Berdasarkan uraian di atas kami mengidentifikasi banyak siswa panti asuhan yang 

mengikuti ujian Paket B dan Paket C dan harus belajar mandiri sehingga perlu banyak mentor 

untuk mengarahkan pengetahuan dengan benar agar dapat menempuh ujian kenaikan kelas dan 

UN dengan baik. Di samping itu, karena mereka berwirausaha bengkel dan jualan snack (makanan 

ringan), mereka membutuhkan pengetahuan untuk menyusun laporan keuangan agar dapat 

mengevaluasi kinerja usaha mereka dengan perhitungan yang benar.  

Pembekalan materi penyusunan laporan keuangan dasar dan matematika ekonomi dipilih 

menjadi topik PKM ini mengingat topik tersebut selain dibutuhkan untuk persiapan ujian kenaikan 

kelas dan Ujian Negara, juga untuk membekali usaha mereka agar dapat mengevaluasi kegiatan 

usahanya dengan baik. ACCA (2011:7) mengemukakan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemangkukepentingan. 

Bagi YKK, laporan keuangan bermanfaat untuk mengetahui keuntungan dari usaha yang 

dilakukannya, sedangkan bagi siswa-siswi YKK sekaligus membekali mereka untuk mengikuti 

ujian.  

Selain manfaat laporan keuangan, Tarigan (2002:45) mengemukakan bahwa kondisi 

lingkungan bisnis yang berubah secara signifikan dengan persaingan yang makin ketat dan krisis 

yang berkepanjangan merubah fungsi akuntan tidak hanya sebagai scorekeeper, melainkan sebagai 

scoreplayer yakni sebagai business, management partner, atau strategic controller bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, akuntan dituntut untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan 

tidak hanya sekedar menjalankan fungsi compliance. Dengan demikian, pembekalan penyusunan 

laporan keuangan dasar dan matematika ekonomi ini diharapkan dapat membukakan wawasan 

siswa-siswi SMP dan SMA di Panti Asuhan Keluarga Kasih Sejati untuk lebih peka dan berhati-

hati dalam menghadapi era persaingan dan krisis perekonomian yang berkepanjangan. Ketelitian 

menjadi hal penting agar dapat bersaing dan perlu dilatih sejak dini.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Pelaksanaan PKM ini rencananya akan dilakukan pada awal bulan Maret 2017 menjelang 

ujian kenaikan kelas siswa SMP dan SMA di Panti Asuhan Keluarga Kasih Sejati Jl. Pulomas 

Utara IIE no.6 Kayu Putih, Jakarta Timur, namun karena permintaan dari pengelola panti untuk 

dilaksanakan pada awal Febuari 2017 maka kami melaksanakan pada minggu pertama dan kedua 

bulan Febuari 2017. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan pembekalan materi UN lebih awal 

bagi anak-anak panti agar dapat mempersiapkan UN dengan baik. Pelatihan akan dilakukan 

dengan memberikan penyuluhan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan latihan soal dan 

membahas jawaban dari latihan soal. 

Pelaksanaan PKM diselenggarakan dalam dua hari tatap muka penuh yaitu pada hari Jumat 

3 Febuari 2017 untuk pelatihan penyusunan laporan keuangan dasar bagi perusahaan jasa dan pada 

hari Jumat 10 Febuari 2017 untuk pelatihan matematika ekonomi. Pelatihan ini memang dilakukan 

berdasarkan permintaan dari pengelola Yayasan Prima Unggul mengingat mereka sangat 

membutuhkan materi belajar dalam menghadapi ujian kenaikan kelas. Partisipasi mitra dalam 

pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan ruangan untuk menyelenggarakan pelatihan dan 

mempersiapkan anakanak panti agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa disibukan dengan tugas-

tugas lainnya.  

Luaran hasil pelatihan ini berupa dua modul yaitu modul penyusunan laporan keuangan 

dasar bagi perusahaan jasa dan modul matematika ekonomi yang dapat digunakan bagi siswa siswi 
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SMA Panti Asuhan Keluarga Kasih Sejati. Dalam pelaksanaan PKM ini kami memberikan buku 

“Sukses UN SMP/MTs 2017” dan “Sukses UN SMA/MA IPS 2017” masing-masing beserta CD 

UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), agar para siswa panti dapat mempelajari seluruh 

materi UN (tidak tergantung pada materi yang dibahas dalam pelatihan ini saja) dengan baik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada hari Jumat 3 Febuari 2017 dengan diterima 

oleh pengelola panti dan diantar ke ruangan pelatihan. Tim penyuluh membawa souvenir yang 

diberikan kepada seluruh siswa berupa map plastik putih FE Untar yang berisi: balpoint FE Untar, 

notebook FE Untar, dan fotocopy materi penyuluhan berupa modul pelatihan Penyusunan Laporan 

Keuangan, serta Buku ”Sukses UN SMP/MTs 2017” dan ”Sukses UN SMA/MA 2017 masing-

masing beserta CD UNBK. Sessi I s/d II – Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dasar 

dilaksanakan masing-masing sekitar 90 menit dan dilanjutkan dengan istirahat makan siang 

bersama siswa yang disajikan oleh tim penyuluh. Setelah itu diadakan sessi III sekitar 90 menit 

dan dilanjutkan dengan Tanya Jawab dan Pengisian Angket sekitar 60 menit. Pada sessi tanya 

jawab ini diberikan souvenir khusus berupa coklat kepada siswa yang bertanya dan dapat 

menjawab dengan baik. Kegiatan berlangsung dengan baik dan banyak pertanyaan dari siswa-

siswi panti asuhan terkait dengan materi yang dibahas. 

 

Gambar 1. PKM 3 Feb 2017 

 

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada hari Jumat 10 Febuari 2017 dengan diterima 

oleh pengelola panti dan diantar ke ruangan pelatihan. Tim penyuluh membawa fotocopy materi 

penyuluhan berupa modul Pelatihan Matematika Ekonomi. Sessi I s/d II – Pelatihan Matematika 

Ekonomi dilaksanakan masing-masing sekitar 90 menit dan dilanjutkan dengan istirahat makan 

siang bersama siswa yang disajikan oleh panti asuhan berdasarkan pesanan dari tim penyuluh. 

Setelah itu diadakan sessi III sekitar 90 menit dan dilanjutkan dengan Tanya Jawab dan Pengisian 

Angket sekitar 60 menit. Pada sessi tanya jawab ini diberikan souvenir khusus berupa coklat 

kepada siswa yang bertanya dan dapat menjawab dengan baik. Kegiatan berlangsung dengan baik 

dan banyak pertanyaan dari siswa-siswi panti asuhan terkait dengan materi yang dibahas. 
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Gambar 2. PKM 10 Feb 2017 
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ABSTRAK 

Sekolah Menengah Atas atau yang biasa disingkat dengan singkatan SMA merupakan jenjang terakhir pada 

pendidikan menengah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  SMA dapat terdiri dari SMA negeri maupun 

SMA Swasta.  Salah satu SMA Swasta di daerah Jakarta Barat yang terkenal sejak zaman dulu adalah SMA Pusaka 

Abadi.  Sekolah yang ini bisa dibilang tergolong cukup lama berdiri dalam mencetak generasi penerus yang mumpuni.  

Namun, seiring dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, perkembangan SMA ini bukan berarti tanpa masalah 

sama sekali.  Dari pengamatan tim dosen yang terdiri dari Richard Andrew, Tommy Setiawan Ruslim dan Hannes 

Widjaja yang terjun langsung ke lokasi, diketahui bahwa civitas akademika SMA Pusaka Abadi mulai dari Kepala 

Sekolah sampai dengan siswa/i SMA belum banyak mengetahui tentang komunikasi pemasaran sehingga perlu 

dikembangkan strategi komunikasi pemasaran agar tercipta percepatan penggunaan strategi tersebut sehingga 

memperkecil gap antara strategi dan realita di kehidupan nyata. Dengan memberikan penyuluhan kepada para siswa 

yang kemudian menghasilkan kemajuan dari pengetahuan siswa tentang komunikasi pemasaran, dan dengan 

memberikan penyuluhan tersebut dan direview hasil feedback mereka dengan menggunakan kuesioner, hasilnya 

secara umum dikatakan baik.  Adapun karena kegiatan ini bermanfaat pihak sekolah maupun pihak kampus berharap 

kegiatan sejenis dapat dilangsungkan kembali di masa yang mendatang dengan menggunakan topik yang berbeda 

dengan topik yang sebelumnya. 

Kata kunci: pengembangan komunikasi pemasaran   

 

1. PENDAHULUAN 

Pada pelaksanaan kegiatan rutin, tentu pasti kita akan berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan masyarakat sekitar.  Ada berbagai macam kegiatan komunikasi dan salah satunya adalah 

komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini ternyata tidak hanya penting bagi para pelaku 

dalam dunia bisnis tetapi juga bagi masyarakat umum.  Hal ini terjadi karena komunikasi 

pemasaran ini tidak hanya mengajarkan cara berinteraksi antara penjual dan pelanggan tetapi juga 

membangun citra dan kesadaran terhadap pribadi maupun institusi yang terkait. 

Pada dasarnya komunikasi pemasaran biasanya dibagi atas beberapa instrumen komunikasi 

yang terpisah yang digunakan untuk tujuan pemasar yang berbeda (De Pelsmacker dan rekan: 

2007).  Instrumen ini  terus berkembang dari awalnya hanya mencakup 4 kategori seperti yang 

dinyatakan oleh Pickton dan Broderick (2004) yakni hubungan masyarakat, periklanan, promosi 

penjualan dan  penjualan personal kemudian menjadi lima oleh Todorova (2015) ditambahkan 

dengan pemasaran langsung. 

Salah satu sisi masyarakat yang ternyata juga bisa dibangun dengan komunikasi yang 

efektif adalah sekolah.  Dalam kehidupan bersekolah, banyak pengaruh positif yang dapat diambil 

dari adanya kemajuan teknologi maupun kemudahan dalam mendapatkan informasi, seperti 

semakin optimis dan kreatif dalam berbagai hal.  Dalam hal ini, kami mengajarkan ilmu 
komunikasi pemasaran ke para siswa tersebut untuk mengembangkan komunikasi pemasaran agar 

pelajar Indonesia khususnya yang berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas mampu 
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memanfaatkan berbagai media tersebut dengan baik.  Dengan ini diharapkan mereka dapt mengerti 

bagaimana hubungan masyarakat yang baik, cara melakukan periklanan, promosi atau pun dengan 

penjuala personal. 

Dengan adanya pengembangan komunikasi pemasaran yang menggunakan landasan 

implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu, SMA dan siswa diharapkan dapat 

berkembang dan tidak lagi menggunakan pola pikir yang tradisional dan tidak kreatif.  

Berdasarkan seluruh situasi tersebut maka tim pengabdian masyarakat ini membuat usulan 

proposal pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pengembangan Komunikasi Pemasaran 

pada SMA Pusaka Abadi di Jakarta”. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

Dalam metode pelaksanaannya, kami memberikan keahlian komunikasi pemasaran kepada 

siswa SMA Pusaka Abadi untuk bisa melakukan komunikasi pemasaran yang baik.  Ada pun 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tahapan langkah – langkah dalam 

melaksanakan solusi sebagai berikut: 

a. Pengadaan penjajakan pendahuluan untuk mencari sekolah yang menjadi mitra dari 

pengabdian kepada masyarakat ini. 

b. Persetujuan dari pihak sekolah untuk pengadaan pengabdian kepada masyarakat ini 

yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bekerja sama. 

c. Pengadaan seminar untuk seluruh siswa SMA Pusaka Abadi Jakarta agar semakin 

mengenal tentang komunikasi pemasaran. 

d. Pengadaan pelatihan khusus untuk guru dan/atau karyawan serta OSIS dari SMA 

Pusaka Abadi untuk implementasi dari komunikasi pemasaran. 

e. Evaluasi dari pelatihan khusus yang diadakan di SMA Pusaka Abadi dari segi 

komunikasi pemasaran OSIS dan SMA tersebut. 

Setelah pelaksanaan evaluasi berakhir maka laporan pengabdian kepada masyarakat ini 

akan diserahkan ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai laporan 

akhir beserta bahan – bahan atau bukti – bukti terlampir dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum kepala sekolah, siswa dan pihak lain di sekolah SMA Pusaka Abadi puas 

terhadap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.  Dengan ketepatan pencapaian dari hasil 

pengabdian masyarakat ini tercermin dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada mereka yang 

secara umum dapat dikatakan baik. 

Kepuasan yang didapatkan terutama dengan adanya tema pelatihan yang menarik, 

ketepatan waktu pembicara, suasana yang dibawakan oleh pembicara, kelengkapan materi yang 

dibawakan pembicara, servis yang diberikan kepada peserta, penguasaan materi pembicara, cara 

penyampaian materi yang diberikan oleh pembicara, cara penyajian materi yang diberikan oleh 

pembicara, interaksi dua arah dari pembicara dan layanan yang diberika oleh tim pengabdian 

kepada masyarakat. 

Namun, ada 2 hal yang masih bisa ditingkatkan karena nilainya mendekati puas yakni 

penggunaan microphone tambahan yang dibawa, penggunaan soundsystem tambahan yang dibawa 

dan juga makanan yang diberikan oleh pihak Universitas Tarumanagara.  Hal ini dikarenakan tim 

mengurangi anggaran sesuai dengan dana yang diberikan oleh pihak kampus serta permintaan dari 

sekolah. 

Secara umum tim pengabdian masyarakat yang berasal dari UNTAR ini tergolong berhasil 

karena mampu mengembangkan komunikasi pemasaran dari para peserta di SMA Pusaka Abadi 
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Jakarta.  Selain itu, setiap siswa dapat mengembangkan diri masing – masing dan juga sekolah 

yang bersangkutan dapat mengimplementasikan beberapa alat komunikasi pemasaran yang sering 

digunakan. 

Pihak tim pengabdian masyarakat juga tetap dengan tangan terbuka memonitor pergerakan 

positif dari SMA Pusaka Abadi Jakarta terutama yang berkaitan dengan media komunikasi 

pemasaran.  Hal ini demi tercapainya peningkatan kualitas dari sekolah secara umum akibat 

adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berjalan selama satu semester ini. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Menengah Atas Pusaka Abadi 

dilakukan pada awal bulan April 2017.  Secara umum kegiatan ini berjalan dengan lancar.  Dalam 

kegiatan ini juga kami membantu proses pembuatan modul Komunikasi Pemasaran selain juga 

mempersiapkan materi dalam bentuk media presentasi (powerpoint) dan video perkenalan. 

Pada modul ini tim pengabdian menggunakan tambahan daftar pustaka seperti Fisher 

(1990), Duncan (2002), Kotler dan Keller (2009), Shimp (2010) serta Perreault dan McCarthy 

(2014) sehingga membantu pemahaman siswa secara mendalam tentang ilmu Komunikasi 

Pemasaran. 

Yang terakhir adalah melakukan kegiatan pembuatan laporan.  Pembuatan laporan ini 

dibuat sampai dengan akhir bulan keenam dan disesuaikan dengan hasil kegiatan yang telah 

dicapai selama kegiatan di SMA Pusaka Abadi berlangsung.  Laporan ini diserahkan pada awal 

Juli 2017 sesuai dengan instruksi dari Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas 

Tarumanagara. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMA Pusaka Abadi ini 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.  Bahkan karena dibuka langsung oleh Ibu 

Atik Widanarti selaku Kepala Sekolah dan murid yang ikut serta antusias dalam kegiatan yang 

bertema komunikasi pemasaran ini, Universitas Tarumanagara dapat kembali mendapatkan 

prospek siswa unggulan dari sekolah ini.  Sasaran tercapainya pengabdian masyarakat yang kami 

lakukan pun dengan mengevaluasi kepada siswa tersebut dengan menggunakan kuesioner, dan 

hasil feedback yang diberikan oleh mereka pun dikatakan baik. Sehingga disimpulkan ilmu 

komunikasi pemasaran yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para siswa tersebut. 

 

5. SARAN 

Untuk kegiatan sejenis di sekolah yang sama boleh dilakukan kembali terutama jika ada 

tema yang berbeda.  Namun, untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan sebaiknya para pembicara 

dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus berbincang jauh – jauh hari sebelum acara 

karena kegiatan pembicara dan sekolah sama padatnya.  Hal lain yang sebaiknya dipikirkan adalah 

adanya peningkatan jumlah anggaran terutama untuk memudahkan pembicara serta Universitas 

Tarumanagara untuk melakukan hal yang berbeda – beda yang tentunya  akan berguna dan sesuai 

dengan sekolah sasaran. 
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ABSTRAK 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani adalah dengan 

meningkatkan nilai tambah produk sayuran organic. Jika harga sayuran organic segar dirasakan kurang 

menguntungkan, maka dengan pengolahan sayuran organic menjadi aneka jenis makanan seperti nugget 

sayuran dapat menjadi peluang bisnis baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di salah satu lokasi penelitian Hibah 

Riset Fundamental Unpad (RFU) yaitu di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, 

dengan kelompok sasaran Kelompok Tani Mekar Tani Jaya.Peserta kegiatan PKM adalah anggota 

Kelompok Tani Mekar Tani Jaya sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan terjadi peningkatan pengetahuan 

kognitif dan psikomotorik sekitar 90% pada peserta terkait pembuatan nugget sayur serta peningkatan 

kemampuan kognitif dan psikomotorik sebesar 80%, terkait membangun manajemen bisnis nugget sayur 

skala rumah tangga agar menguntungkan. Dari hasil kegiatan juga tersusun Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) yang diharapkan akan merintis usaha nugget sayur organic di Desa Cibodas, sehingga pendapatan 

petani diharapkan bisa bertambah. 

 

Kata Kunci : Nilai Tambah, Pengolahan, Sayuran Organik 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan agroindustri merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian.Efek 

agroindustri mampu mentransformasikan produk primer ke produk olahan sekaligus budaya kerja 

bernilai tambah rendah menjadi budaya kerja industrial modern yang menciptakan nilai tambah 

tinggi (Becker, 1986). Menurut Hicks dalam Burhansyah, 2014, agroindustri adalah kegiatan 

dengan ciri: (a) meningkatkan nilai tambah, (b) menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau 

digunakan atau dimakan, (c) meningkatkan daya simpan, dan (d) menambah pendapatan dan 

keuntungan produsen. Pengembangan agroindustri dengan bahan baku yang tersedia dalam jumlah 

dan waktu yang sesuai, merupakan syarat kecukupan untuk berproduksi secara berkelanjutan.  

 Desa Cibodas, Kec.Lembang, merupakan salah satu sentra sayuran organic di kab.Bandung 

Barat. Hasil penelitian mengenai perilaku petani dalam menjalankan usahatani sayuran organic 

menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum sepenuhnya membudidayakan sayuran organic 

sesuai SNI komoditas horti.  Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan teknis budidaya 

sayuran organic sesuai SOP, baik faktor yang berasal dari diri petani itu sendiri ataupun 

karakteristik inovasi sistem pertanian organic (Zulvera, 2014).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku petani adalah keuntungan yang dirasakan 

petani dalam menerapkan sistem pertanian organic, baik secara teknis maupun ekonomis. 

Sebagian besar petani mengemukakan bahwa bertani sayuran organic lebih rumit dibandingkan 

dengan sayuran konvensional, namun dari sisi harga terkadang harga sayuran organic yang 

diterima oleh petani tidak berbeda dengan sayuran konvensional. Oleh karena itu banyak petani 

yang akhirnya kurang optimal dalam mengusahakan sayuran organic. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani adalah 

dengan meningkatkan nilai tambah produk sayuran organic. Jika harga sayuran organic segar 

dirasakan kurang menguntungkan, maka dengan pengolahan sayuran organic menjadi aneka jenis 
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makanan seperti nugget sayuran dapat menjadi peluang bisnis baru yang berpotensi meningkatkan 

pendapatan rumah tangga petani.  

Beragam jenis sayuran organic bisa ditemukan Desa Cibodas, namun sayang, pengolahan 

sayur organik belum banyak dilakukan khususnya oleh para petani di lokasi. Mengolah bahan 

pangan organik ini tidaklah mudah, harus ada tekniknya. Apalagi, kandungan gizi sayuran organik 

diketahui lebih tinggi dari sayuran yang ditanam nonorganik. Cara pemasakan yang tidak benar 

akan menurunkan kandungan gizi makanan organik. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat ini, akan diberikan pengetahuan dan keterampilan untuknmengolah sayur organic. Ini 

diharapkan bisa menjadi alternative untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani sayur 

organic melalui pengenalan bisnis produk pengolahan sayur organic, menjadi nugget sayur 

organic. Banyak jenis sayur organic yang dapat diolah menjadi nugget, diantaranya adalah brokoli 

dan wortel. Dengan berbekal keterampilan pengolahan nugget sayur organic yang diberikan tim 

PKM, keluarga petani diharapkan akan tergerak dan tertarik mencoba peluang bisnis pengolahan 

nugget sayur organic ini, sehingga harapan meningkatnya pendapatan rumah tangga petani akan 

terwujud. Dengan demikian, optimalisasi nilai tambah dapat dicapai pada pola industri yang 

berintegrasi langsung dengan usahatani keluarga dan perusahaan pertanian.  

  

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Secara riil, pendampingan terhadap kelompok usaha sasaran yang berkaitan dengan 

kegiatan ini harus fokus dilakukan (Feldstein, 2008). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya nanti, 

pendampingan akan dilakukan oleh tim kegiatan dan bekerjasama dengan pakar pengolahan 

makanan. 

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan PPM ini  adalah: a) berdasarkan subjeknya 

(metode pendekatan kelompok); b) berdasarkan metode pembelajarannya (pelatihan partisipatif, 

field study, social learning process – metode participatory appraisal); c) berdasarkan materinya 

(metode integratif teoretis, pengalaman praktis dan praktek); d) berdasarkan operasionalnya (focus 

group discussion dan demonstrasi). 

 Pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop 

sehingga peserta dapat langsung melaksanakan praktek sehingga mereka dapat lebih mudah untuk 

menguasai materi yang akan diberikan nanti (Checkland, 2000).  

Hasil-hasil lain yang diharapkan adalah pemenuhan kondisi harapan agar peserta yaitu 

anggota poktan Mekar Tani jaya mengetahui dan pada akhirnya mengaplikasikan teknologi-

teknologi hasil penelitian yang ada, dan yang terlabih penting lagi adalah pemahaman akan 

pentingnya penerapan hasil penelitian ini jika dilakukan dengan komprehensif sehingga mampu 

menjadikan produk tersebut bernilai tambah tinggi dan menjadi roda penggerak ekonomi. Hasil 

yang diharapkan adalah keterampilan yang memadai bagi para petani dan organisasinya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kegiatan PPMD ini diawali dengan koordinasi dengan aparat desa serta dengan 

calon peserta yaitu Kelompok Tani Mekar Tani Jaya di Desa Cibodas. Penentuan waktu dilakukan 

melalui konfirmasi dengan peserta. Peserta yang mengikuti Kegiatan ini berjumlah 30 orang. Yaitu 

para kelompok wanita tani sayuran. Adapun untuk menunjang penyampaian materi PPMD, panitia 

menggunakan alat-alat bantu seperti pembagian diktat materi pelatihan, serta penggunaan gambar-

gambar (poster) yang ditampilkan di white board yang sengaja disusun untuk memperjelas materi 

(Mardikanto, 1993). Metode yang digunakan adalah pelatihan, berupa teori dan praktek serta 

pendampingan. Berikut hasil dari kegiatan PKM tercermin didalam table. 
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Tabel 4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM 

 

No. Program 

 

Hasil Kegiatan 

 

1 Sosialisasi  Sosialisasi Dilakukan melalui penyampaian maksud dan tujuan kegiatan secara langsung 

pada aparat Desa Cibodas dank e Kelompok Wanita tani Mekar Tani Jaya. 

2 Identifikasi 

Masalah 

 Permasalahan didapat dari hasil PRA yang dilakukan tim PKM dan wawancara dengan 

calon peserta yaitu Kelompok Tani Mekar Tani Jaya 

3 Identifikasi 

Materi 

 Tersusun materi yang sesuai bagi kebutuhan peserta dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi peserta yaitu khususnya mengenai pengolahan sayuran organic  

4 Identifikasi 

Peserta 

 Terdaftar calon peserta pelatihan dan partisipan pelatihan partisipatif yaitu para  wanita 

tani dari Kelompok Tani MekarTani jaya 

5 Identifikasi 

Pemateri 

 Pemateri adalah staf pengajar dari Prodi Agribisnis serta Praktisi di bidang pengolahan 

dankemasan  

6 Penyiapan Alat 

Bahan 

 Tersedia alat dan bahan penunjang efektivitas  pelatihan partisipatif 

 

7 Identifikasi 

Lokasi 

 Lokasi kegiatan dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kelompok Tani Mekar Tani jaya 

atas kesepakatan bersama, dengan memperhitungkan tempat yang luas, nyaman dah 

mudah dijangkau. 

8 Penyusunan 

Jadwal 

 Tersusun jadwal kegiatan, baik untuk kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang 

9 FGD dengan 

Peserta 

 FGD dilakukan dengan peserta yaitu Kelompok Tani Mekar Tani Jaya terkait penanganan 

pengolahan sayuran organik 

 Kemudian dilakukan Kegiatan Pre-Test untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta 

terkait aktifitas pengolahan sayuran organik serta pemasaran sebelum dilakukan kegiatan 

Pelatihan 

10 Pelatihan 1 : 

Pelatihan 

Pembuatan 

Nugget Sayur 

Organik 

 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan sangat baik, sekitar lebih dari 95% 

peserta yang diundang, datang. 

 Peserta sangat antusias karena mendapat tambahan informasi dan pengetahuan kognitif 

sekitar 95%. Hampir semua peserta belum mengetahui tentang Pengolahan sayur organic 

menjadi nugget. 

 Terjadi peningkatan keterampilan pada peserta sebesar kurang lebih 90% dalam 

pengolahan sayuran organik. Peserta mendapatkan tambahan keterampilan/ psikomotorik, 

bagaimana caranya membuat nugget sayur sampai siap jual degan kondisi yang baik. 

11 Pelatihan 2 : 

PelatihanManage

men Membangun 

Bisnis Skala 

Rumah Tangga. 

 Partisipasi masyarakat dalam pelatihan sangat baik, sekitar 95% peserta yang diundang 

hadir dalam kegiatan ini 

 Terjadi peningkatan kemampuan kognitif dan psikomotorik sebesar 80%, peserta jadi tau 

ilmu membangun bisnis nugget sayur skala rumah tangga agar menguntungkan.  

12 Kegiatan: 

Bantuan Alat 

untuk bisnis 

pembuatan 

nugget sayur 

 Tim PKM memberikan bantuan berupa alat  penggiling adonan, serta panic pengukus 

adonan untuk kelompok tani 

 

 

3.1. Rincian Pelaksanaan Kegiatan Beserta Dampaknya 

a. Tingkat Partisipasi 

Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, acara ini akan diselenggarakan di ruang serba guna/ ruang 
pertemuan Kelompok Tani Mekar Tani Jaya. Pertimbangan tersebut berdasarkan kriteria sebagai 

berikut :   

1) Di tempat tersebut Kelompok Tani Mekar Tani Jaya selalu melakukan aktifitas bersama 

yang progresif dengan arahan dari Pak Doyo selaku ketua kelompok. 
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2) Tempat pelaksanaan acara mudah dijangkau serta sarana fasilitasnya mendukung untuk 

kegiatan pelatihan. Di tempat tersebut sering dilakukan pula aktifitas pembinaan oleh Dinas 

Perkebunan. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi tim PKM setelah melalui diskusi dan analisis 

awal desa sasaran pelatihan partisipatif.  Dari kegiatan pelatihan yang diberikan, terjadi 

peningkatan partisipasi peserta dalam kegiatan.  Sekitar 95% peserta yang diundang selalu 

menghadiri setiap sesi dalam pelatihan ini. 

 

b. Pengetahuan Teknis dan keterampilan teknis. 

Hasil yang dicapai adalah terjadinya Peningkatan Pengetahuan Teknis Pembuatan Nugget sayur 

organik. Proses-proses tersebut diikuti oleh peserta dengan pemaparan oleh berbagai nara sumber 

yang kompeten.Kemudian peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang menjual produk lewat 

online. Diantaranya cara menjual di Facebook, Instagram atau Toko pedia. Dengan demikian 

diharapkan pasar sasaran semakin meluas. Pengukuran pengetahuan tentang pembuatan nugget 

sayur ini dilakukan dengan melaksanakan Pre Test dan Post Test terkait materi. Sebelum diberikan 

penyuluhan, tim melaksanakan kegiatan Pre test terhadap peserta PKM, diberikan kuesioner untuk 

melihat tingkat pengetahuan peserta terkait materi. Kemudian setelah kegiatan Pelatihan selesai, 

tim juga melakukan kegiatan Post test  untuk melihat perubahan pengetahuan peserta terkait materi 

setelah dilaksanakan pelatihan. Setelah dibandingkan hasil pre test dan post test, ternyata 

didapatkan hasil peningkatan pengetahuan kognitif dan psikomotorik terkait pembuatan nugget 

sayur sebesar 90%. Secara umum seluruh peserta dapat mempraktekan dengan benar cara cara 

membuat nugget sayur organic untuk dipasarkan. Kemudian peningkatan kemampuan kognitif dan 

psikomotorik sebesar 80% terkait manajemen bisnis skala rumah tangga, peserta jadi tau ilmu 

membangun bisnis nugget sayur skala rumah tangga agar menguntungkan 

 

c. Fasilitator, Pemateri (Pakar dan Praktisi) dan Pendamping 

a. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dilaksanakan secara Partisipatif mulai dari awal sampai akhir kegiatan.  

Keadaan ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan peserta sendiri (Sutarto, 2008).  Metode 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode secara bertahap.  Secara rinci metode bertahap tersebut 

adalah pemberian materi mengenai pengolahan nugget sayur, dilanjutkan dengan pelatihan 

membangun bisnis skala rumah tangga. 

b. Metode Fasilitasi 

Metode fasilitasi disini sudah diterapkan dan tentu saja melibatkan masyarakat, dimana dengan 

adanya kegiatan PKM ini berusaha mempertemukan antara praktisi yang terkait dengan kelompok 

tani teh agar tercipta kerjasama usaha yang berkelanjutan baik kerjasama produksi maupun 

pemasaran.   

c. Metode Pendampingan 

Metode pendampingan sudah diterapkan oleh tim pelaksana.  Pendampingan ini diawali dilakukan 

dalam bentuk diskusi partisipatif antara tim PKM dengan peserta. 

d. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran diberikan sesuai dengan kebutuhan dan teritegrasi, artinya materi yang 

diberikan berupa modul pengolahan nugget organik dan Modul pengelolaan bisnis skala kecil 

e. Alat Bantu Pembelajaran 

Alat bantu sudah terintegrasi, langsung, juga dengan menggunakan audio visual dan praktik.   
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d. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat 

Yang menjadi faktor pendorong dalam kegiatan  ini adalah : 

1. Apresiasi dari para peserta yang cukup tinggi terhadap materi penyuluhan yang diberikan, 

terutama cara membuat nugget sayur organic. 

2. Sarana dan prasarana pertemuan (tempat, sound) yang lengkap 

Yang menjadi faktor panghambat dalam kegiatan ini adalah: tidak ada 

 

e. Kontribusi terhadap Bidang Ilmu. 

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep, substansi dan 

metodologi Pengembangan Masyarakat, khususnya penguatan model pemberdayaan serta 

adopsi inovasi bagi petani sayuran organic agar lebih berdaya dalam melakukan usahatani yang 

ramah lingkungan serta mampu menangkap peluang pasar sayuran organic. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Kegiatan PKM ini telah memberikan manfaat bagi semua fihak. Bagi para peserta yaitu 

Kelompok Tani Peserta Tani jaya, manfaat yang dirasakan adalah terjadi perubahan yang 

cukup signifikan dari sisi kognitif dan psikomotorik, yaitu bertambahnya tingkat 

pengetahuan dan keterampilan peserta terkait Pengolahan sayuran organic dan manajemen 

pengelolaan usaha skala rumah tangga.  

2. Melalui kegiatan PKM ini, telah menjadi salah satu solusi praktis dalam mengatasi masalah 

rendahnya pendapatan wanita tani.  Dengan teknis pengolahan produk yang diberikan akan 

memberikan nilai tambah dari sayuran organic, sehingga kedepannya bisa jadi solusi 

berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 
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ABSTRAK 

Pertumbuhan bisnis di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Kelurahan Kademangan mulai menggeliat, terutama 

bisnis kuliner. Bisnis kuliner yang ada cukup bervariasi mulai dari bisnis pastry ataupun produk kuliner tradisonal 

seperti  kue cemilan   berbahan baku singkong dan ubi. Pemasaran selama ini dilakukan masih terbatas di pasar-

pasar tradisional juga dari kantor-kantor sekitar Tangerang Selatan. Menyadari hal tersebut, dalam dua tahun 

terakhir pemerintah desa setempat mulai menggalakkan usaha-usaha yang dapat mengangkat ekonomi warganya 

menjadi lebih baik lagi. Salah satu bentuk usaha yang saat ini lebih difokuskan adalah pada peningkatan kualitas 

usaha kuliner. Perkembangan usaha kuliner sebenarnya sudah mulai terlihat terutama dari kuantitas jenis kue atau 

camilan. Tetapi dari segi strategi bisnis belum mendapat pembinaan yang cukup memadai, misalnya segi 

pemasarannya belum mendapat perhatian yang cukup, dimana produk masih dipasarkan secara terbatas pada 

lingkungan lokal saja. Masih sederhananya bentuk usaha yang dijalani oleh warga   mendorong kami untuk 

melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan 

tentang strategi  pemasaran produk kuliner melalui media sosial. Faktor pendukung yang terlihat adalah bahwa 

hampir semua pengusaha kuliner sudah menggunakan smartphone dan sudah sangat familiar dengan aplikasi sosial 

media, seperti Facebook, Instagram, dsb. Faktor pendukung tersebut ingin kami optimalkan penggunaannya sehingga 

mampu memberi nilai tambah bagi pengusaha kuliner untuk perluasan market dari produk yang dihasilkan tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang besar.  Pada tahap ini akan dilakukan penyuluhan mengenai strategi pemasaran, 

dengan memanfaatkan fitur dari media sosial, serta trik menyikapi pemasaran bisnis menggunakan media sosial untuk 

mengembangkan market usaha produk kuliner.   

 

Kata Kunci : wirausaha, kuliner , pemasaran, media sosial  

 

1. PENDAHULUAN 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan yang paling dicari dimanapun dan kapanpun. Di 

kota-kota besar yang penduduknya rata-rata sibuk biasanya merupakan sebuah lumbung bagi para 

penjaja makanan. Tidak heran apabila kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang diminati oleh 

banyak kalangan.  

Kebiasaan penduduk perkotaan sangat suka makan di luar rumah seperti di warung-warung 

makan maupun restoran, selain karena mereka tidak memiliki waktu untuk memasak, faktor cita 

rasa serta jenis masakan menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak terkecuali penduduk di Kota 

Tangerang Selatan, penduduk di kota ini yang super sibuk menyebabkan mereka lebih memilih 

makan di warung-warung atau restoran di bandingkan dengan memasak sendiri. 

Kota Tangerang Selatan merupakan suatu wilayah yang relatif baru yang berkembang dengan 

sangat pesat. Banyak perumahan-perumahan dan pertokoan baru yang muncul disekitarnya 

menggusur  wilayah pemukiman desa tradisional. Pemukiman atau komplek perumahan baru 

biasanya disertai dengan perkembangan dalam usaha kuliner, dimana banyaknya bertumbuh food 

court yang digemari oleh kalangan menengah atas. 

Tetapi, perkembangan perkotaan dan usaha kuliner diwilayah perumahan baru belum banyak 
memberikan kontribusi kepada penduduk asli, khususnya di wilayah desa Kademangan karena 
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produk yang mereka hasilkan belum cukup dikenal, sehingga masih belum terlalu diperhitungkan. 

Akibatnya sebagian masyarakat masih belum siap untuk bersaing dalam bisnis kuliner. 

Disisi lain, mari kita liat situasi terkini tentang perkembangan teknologi dan penggunaan 

media sosial. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah populasi 

penduduk terbanyak sehingga setiap perubahan maupun inovasi yang terjadi akan langsung masuk 

dan dirasakan oleh penduduknya termasuk dalam bidang teknologi. Bahkan dengan jumlah 

penduduk yang berkisar pada jumlah 200 juta orang, maka tak salah bila banyak orang menyebut 

Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial untuk dunia digital. Oleh karena itu, menurut 

penelitian yang dilakukan, ada sekitar 88,1 juta orang yang menggunakan internet aktif di 

Indonesia sebagai media sosial mereka. Bisnis jasa media sosial pun semakin meraup untung 

apalagi Indonesia penduduknya sangat rajin mengakses internet  (Noviyanto, 2016). Jumlah itupun 

diperkirakan akan semakin bertambah setiap tahunnya. Seperti yang dilansir We Are Social  

(Balea, 2016). saat ini baik tua, muda wanita, pria, anak-anak maupun orang dewasa lebih 

menyukai untuk melihat media sosial dan internet dibandingkan menonton televisi. Dari media 

sosial, pengguna bisa langsung mengetahui berita yang terjadi di seluruh dunia, peristiwa terkini 

pun lebih mudah diperoleh dan cepat diupdate melalui internet atau media sosial. Bahkan hal ini 

lebih cepat daripada menunggu berita di televisi. Semakin Indonesia melek dengan teknologi, 

maka pengguna internet di dalam negeri akan terus bertambah. Menurut data yang telah 

dikumpulkan oleh We Are Social tadi, dalam setahun mulai dari 2015 hingga 2016, ada kenaikan 

sekitar 15% pengguna internet di Indonesia  (Hidayat, 2016). Kenaikan ini lebih dikhususkan 

untuk mereka yang merupakan pengguna aktif media sosial. Kemungkinan di akhir 2016, kenaikan 

masih akan terus berlanjut dan semakin signifikan. Data ini masih terus bertambah dimana 

penggunaan media sosial melalui smartphone menjadi meningkat sebesar enam persen dari tahun 

sebelumnya. Sementara menurut APJII atau singkatan dari Asosiasi Penyelenggara jasa Internet 

Indonesia mengatakan bahawa 48% dari 88,1 juta orang pengguna internet itu merupakan 

masyarakat pengonsumsi internet harian. Itu artinya, warga Indonesia tidak bisa lepas dari gadget 

dan internet untuk mengakses media sosial setiap harinya. Media sosial memiliki potensi 

menghubungkan banyak orang dengan mudah dan gratis. Media Sosial kini telah menjadi trend 

dalam komunikasi pemasaran. Menurut Kaplan dan Haenlein  (Kaplan, 2010), media sosial adalah 

sekelompok aplikasi berbasiskan internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi 

dan teknologi dari Web 2.0, dan memungkinkan terbentuknya kreasi pertukaran isi informasi dari 

pengguna internet. Web 2.0 adalah dasar terbentuknya sosial media  (Carlson, 2010). Contoh-

contoh media sosial yang berkembang saat ini adalah : twitter, facebook, myspace, youtube, 

instagram, path, whatsapp, line, dll. Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Purwidiantoro, dkk   

menyimpulkan bahwa UKM yang di observasi telah menggunakan media sosial dalam 

perusahaannya (Moch Hari Purwidiantoro, 2016).  Media sosial yang paling banyak digunakan 

adalah Facebook, Twitter dan Instagram 

Melihat semakin berkembangnya teknologi internet dan didukung dengan semakin murahnya 

perangkat elektronik (seperti smartphone, tablet, dan lain-lain) tentu kecenderungan orang untuk 

mencari lokasi makan atau tempat nongkrong yang enak dan nyaman, sebagian besar melalui 

media internet. Melalui strategi promosi online, calon konsumen sudah bisa mendapatkan 

informasi secara lengkap mengenai produk kuliner yang mereka cari.  Baik itu tentang informasi 

menu yang dijual, harga makanan, fasilitas pendukung yang ada di lokasi, hingga promo diskon 

atau program promosi lainnya yang sedang dijalankan saat ini. 

 

Permasalahan Mitra 

Kota Tangerang Selatan punya potensi luar biasa di bidang usaha kecil menengah. Namun, 

harus diakui, saat ini produk UKM di daerah itu belum berkembang maksimal. Potensi Kota 
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Tangerang Selatan, khususnya di desa Kademangan  sebenarnya cukup besar dibidang usaha 

kuliner. Sejak dulu sudah ada usaha kuliner tradisional seperti kacang kulit dan cemilan keripik. 

Selain itu bagi penduduk pendatang mulai merintis produk pastri yang cocok untuk konsumsi 

para pekerja kantoran dan untuk kebutuhan rapat-rapat yang sering dilakukan oleh 

kantor/sekolah/kampus di sekitar lokasi.  Tetapi sebenarnya usaha home industry belum  

mengalami perkembangan yang optimal. Ada beberapa penyebab tidak berkembangnya usaha 

ini, antara lain kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha dan produk masih kurang 

dan cara pemasaran yang masih belum difahami dengan baik. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung maupun dari literatur dapat 

diidentifikasi beberapa penyebab rendahnya produktivitas yang diderita oleh masyarakat setempat 

bersumber dari faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya pengalaman warga desa Kademangan akan bisnis kuliner, terutama untuk 

kehidupan yang sekarang mulai bergerak cepat dimana sebagian pelaku bisnis ini tidak sanggup 

mengikuti cepatnya perkembangan yang terjadi. Hal ini besar kemungkinan karena para pelaku 

UKM ini kurang percaya diri akibat pendidikan yang kebanyakan hanya sampai SMP atau SMA, 

sehingga kurang memahami startegi pengelolaan usaha. 

2. Industri kuliner masih dijalankan secara sederhana, belum mengadopsi teknologi informasi 

modern, walaupun notabene perangkat smartphone setiap saat ada di genggaman, tetapi belum 

dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu media yang sangat potensial guna memperluas 

peluang pasar produk pelaku UKM tersebut 

3. Kebanyakan pelaku usaha lokal ini kurang melek teknologi informasi, walaupun setiap saat mereka 

aktif di media sosial tetapi hanya sebatas pertemanan. Yang terjadi adalah pelaku usaha ini kurang 

mampu berinovasi dalam penggunaan media sosial untuk mengembangkan promosi usaha kuliner 

yang mereka geluti sehari-hari.  

Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan dalam rangka pemberdayaan pelaku UKM di 

desa Kademangan, maka kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong 

masyarakat untuk meningkatkan pemasaran dan nilai produk lokal dengan rincian sebagai berikut: 

1. Melakukan pelatihan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang penggunaan media sosial yang mempunyai sisi lain yang tidak kalah penting 

dari sekedar menggalang pertemanan saja, tetapi merupakan suatu saluran yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk yang mereka hasilkan. 

2. Melakukan pelatihan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang perlunya pengetahuan dan etika yang perlu dipegang dalam penggunaan media 

sosial untuk memperluas bisnis kuliner yang berkelanjutan. 

Lebih jauh lagi, diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan karakter wirausaha pada 

masyarakat setempat sebagai sebuah karakter unggul yang perlu dimiliki oleh setiap individu di 

masa mendatang. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

  Kegiatan Pengabdian Masyarakat mengenai penggunaan media sosial untuk pemasaran 

produk kuliner di selenggarakan dengan metode sebagai berikut. 

a. Metode ceramah dan diskusi Kegiatan  

PKM ini diawali dengan memberikan ceramah dan penyuluhan kepada para pengusaha 

kuliner desa Kademangan. Para pengusaha ini dikumpulkan pada suatu ruangan di kantor 

kelurahan Kademangan dengan tim pelaksana untuk memberikan ceramah tentang materi 

kegiatan. Adapun materi yang diberikan terkait dengan pemsaran dan penggunaan teknologi 

informasi untuk mendukung pemasaran.  

b. Metode Demonstrasi dan Pelatihan  
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Kegiatan demonstrasi dan pelatihan merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh 

pelaksana PKM terhadap kegiatan ceramah dan diskusi yang telah dilakukan. Kegiatan ini 

dilaksakan dengan mendemontrasikan cara penggunaan mengunggah foto produk  

menggunakan aplikasi  instagram.  

c. Diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini lebih 

banyak ditampilkan penjelasan mengenai cara-cara pemasaran menggunakan perangkat 

teknologi yang dimiliki agar responden cepat memahami. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Solusi untuk Penyelesaian Masalah 

Kota Tangerang Selatan punya potensi luar biasa di bidang usaha kecil menengah. Namun, 

harus diakui, saat ini produk UKM di daerah itu belum berkembang maksimal.. Potensi Kota 

Tangerang Selatan, khususnya di desa Kademangan  sebenarnya cukup besar dibidang usaha 

kuliner. Sejak dulu sudah ada usaha kuliner tradisional seperti kacang kulit dan cemilan keripik. 

Selain itu bagi penduduk pendatang mulai merintis produk pastri yang cocok untuk konsumsi 

para pekerja kantoran dan untuk kebutuhan rapat-rapat yang sering dilakukan oleh 

kantor/sekolah/kampus di sekitar lokasi.  Tetapi sebenarnya usaha home industry belum  

mengalami perkembangan yang optimal. Ada beberapa penyebab tidak berkembangnya usaha 

ini, antara lain Modal, Kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha dan produk masih 

kurang dan cara pemasaran yang masih belum difahami dengan baik. 

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, memang tidak dapat 

dilakukan sekaligus. Karena itu  dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas. Potensi yang dimiliki 

masyarakat   dalam meningkatkan produk lokal yang berbahan nabati dapat digali dan mendapat 

perhatian khusus. Potensi  perlu dikaji lebih lanjut tentang apa dan bagaimana prospeknya ke 

depan. Perencanaan jangka panjang dari potensi yang dimiliki perlu dikaji secara intensif, 

dibangun kemandiriannya serta dikembangkan secara lebih agresif. Melalui kegiatan 

pemberdayaan inilah akan dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan produk lokal 

yang  berpotensi. 

Berdasarkan uraian di atas,  pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat  kami telah 

melakukan  kegiatan penyuluhan/pelatihan singkat  yang diharapkan mampu menjadi solusi awal 

dalam meningkatkan potensi bisnis home industry  usaha kuliner dan mampu mengembangkan 

bisnis/memperluas pasar. Kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian masalah   dijelaskan 

dibawah ini. 

a. Menjelaskan secara singkat konsep dasar pemasaran kuliner. 

b. Menjelaskan cara memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan media sosial yang sudah 

tersedia seperti perangkat ponsel untuk mempromosikan produk kuliner tanpa harus 

mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Dengan demikian diharapkan usaha kuliner rumahan 

ini dapat berkembang dan  permintaan  semakin meningkat yang pada ujungnya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

c. Menjelaskan trik-trik dan etika penggunaan media sosial untuk memasarkan produk kuliner 

home industry. 

Alih Pengetahuan Mengenai Konsep Dasar Pemasaran Kuliner 

 Sebagai pembuka dijelaskan mengenai konsep dasar dalam pemasaran kuliner. Biasanya, 

saat menyusun konsep bisnis, rata-rata orang hanya memperhatikan pemilihan lokasi, produk, 

dan metode pemasarannya. Namun ketika membangun bisnis kuliner, konsep bisnis harus 

memperhatikan beberapa hal berikut ini. 
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1. Selera. Faktor utama yang menentukan kesuksesan dari usaha kuliner adalah citarasa 

makanannya. Menyesuaikan citarasa makanan dengan target pasar yang dituju dan 

melakukan survei pasar untuk menemukan apa yang diinginkan masyarakat adalah hal 

yang sangat penting. Sebaiknya hindari untuk menjadi subjektif terhadap citarasa produk 

sendiri. Artinya, jangan hanya memperhatikan selera dan keinginan diri sendiri, karena 

belum tentu sama dengan selera kebanyakan orang. 

2. Gaya hidup. Makanan sekarang ini bukan hanya sebagai pemuas rasa lapar, tetapi juga 

sebagai bagian dari gaya hidup. Jika pandai melihat peluang yang ada, dan 

menggabungkannya dengan jenis makanan yang menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat, maka produk usaha berpeluang untuk disukai banyak orang.  

3. Daya beli. Sebelum menentukan produk yang akan dijual, lihat dulu lokasi yang menjadi 

tujuan usaha dan lingkungan sekelilingnya. Pemantauan kawasan sekeliling lokasi tujuan 

akan menentukan produk apa yang paling tepat untuk dijual. Observasi akan menentukan 

produk jualan berdasarkan daya beli masyarakat. Jika produk yang dijual terlalu mahal, 

sedangkan daya beli masyarakat rendah, maka bisnis tidak akan berjalan lancar. 

4. Rencana produksi. Konsep rencana produksi juga harus dipikirkan lebih lanjut. Perhatikan 

dengan teliti dari sumber bahan baku, alur produksi, harga produksi, peralatan, kualitas, 

keunggulan produk, sampai kemasan produk yang akan dijual. Menjual produk asal jadi 

saja, sementara sumber bahan baku sulit dijangkau akan mengganggu kelangsungan 

produksi produk. 

5. Rencana pemasaran. Sebelum memutuskan bisnis yang akan dijalankan, ada baiknya untuk 

menganalisis pasar dan gaya pemasaran. Lokasi sangat menentukan tingkat persaingan, 

karena akan membantu menentukan kesempatan ntuk mengembangkan usaha.  

Alih Pengetahuan Mengenai Promosi  Kuliner  Melalui Media Sosial. 

Beberapa masukan untuk bisnis kuliner melalui media sosial disampaikan sebagai berikut: 

1. Tentukan merek produk. Merek yang menggambarkan diri pemilik dan bisnis. Ciptakanlah 

merek seunik mungkin yang akan benar – benar diingat dengan mudah oleh konsumen.  

2. Manfaatkan blog/akun  pribadi untuk mulai menjual .  Jika memungkinkan bangunlah 

sebuah website pribadi yang nantinya dapat diisi dengan produk makanan yang dijual. 

Dengan begitu konsumen akan merasa mudah dan lebih dekat dengan bisnis Anda.  

3. Pasanglah foto atau gambar makanan yang dijual semenarik mungkin. Usahakan 

menggunakan resolusi gambar yang tinggi untuk produk yang ditawarkan. Beri kesan 

pertama yang menarik. Salah satu caranya yaitu melalui foto atau gambar produk makanan 

yang ditawarkan.  

4. Tentukan menu andalan. Dari sekian banyak jenis makanan yang ditawarkan tentu ada satu 

atau beberapa yang menjadi andalan bisnis tersebut. Tampilkan juga testimonial dari 

beberapa konsumen  yang sudah pernah mencoba menu andalan tersebut. Hal ini tentu akan 

menjadi perhatian bagi konsumen  yang ingin membeli produk anda . 

5. Jelaskan deskripsi makanan yang dijual. Konsumen tentu tidak akan bisa mencicipi atau 

merasakan bagaimana rasa makanan yang ditawarkan secara online. Salah satu cara untuk 

bisa menciptakan imajinasi tentang produk adalah melalui deskripsi produk, misalnya apa 

saja keunggulannya bila memang ada. Cantumkan  bahan   yang ada didalam makanan 

tersebut. Tulislah deskripsi produk semenarik mungkin. Ciptakan emosi konsumen sehingga 

mereka ingin memberi produk yang ditawrkan 

6. Manfaatkan sosial media. Social media seperti facebook,twitter atau Instagram memegang 

peranan penting dalam proses promosi dan penjualan suatu produk.  Begitu juga dengan 

bisnis dibidang makanan bisa memanfaatkan sosial media untuk menjual produk, selain 

website atau blog yang digunakan sebelumnya. Gunakan foto dan deskripsi produk yang 
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menarik. Untuk foto makanan yang sudah diupload, memberikan tagging kepada teman di 

sosial media Anda. Usahakan untuk setiap foto, tagging diberikan ke orang yang berbeda – 

beda. 

7. Jaga kepercayaan konsumen. Meskipun konsumen  tidak bisa mencicipi makanan secara 

langsung, kualitas rasa yang ada harus tetap diutamakan. Jangan membiarkan konsumen 

kecewa karena mereka mendapatkan kualitas rasa yang buruk dan tidak sesuai dengan 

deskripsi. 

8. Sama halnya dengan konsumen offline, konsumen online ingin mendapatkan pelayanan yang 

terbaik. Memberikan  pelayanan yang cepat ketika mereka memesan ataupun hanya sekedar 

bertanya akan membuat konsumen percaya. Juga jangan abaikan ketika konsumen 

memberikan kritik dan sarannya. 

9. Beri jaminan pengiriman barang. Tentukan terlebih dahulu produk makanan yang ingin 

dijual dan dikirimkan. Jika menjual  jenis makanan yang awet untuk beberapa hari atau 

bahkan minggu, maka penjualannya dapat dilakukan  hingga keluar kota yang membutuhkan 

waktu beberapa hari. Namun ketika makanan tersebut seperti cake, tart atau segala macam 

makanan yang sifatnya harus segera dikonsumsi, maka  pengiriman hanya dapat dilakukan 

untuk dalam kota saja.  

 

Alih Pengetahuan Cara Bersikap/Membangun Kepercayaan Konsumen Medsos. 

Kepercayaan dan kredibilitas adalah dua komponen yang paling penting dari setiap 

hubungan bisnis yang sukses.  Tanpa kredibilitas, organisasi tidak akan pernah dapat 

mengembangkan merek atau brand mereka terhadap masyarakat sekitar. Mereka juga akan 

merasa sulit untuk mengkonversi pengunjung menjadi pelanggan. Untungnya, dengan media 

sosial, mereka bisa lebih dekat dengan pelanggan dan membangun hubungan langsung dengan 

mereka. Penggunaan saluran media sosial telah muncul sebagai salah satu strategi yang paling 

efektif untuk mendapatkan dan mengolah kepercayaan dari pelanggan. 

 Beberapa tips dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan dan potensi membangun 

jaringan sosial. 

1. Pilihlah jaringan sosial yang relevan. Tidak perlu aktif pada semua media sosial 

karena akan membuat tidak fokus pada pelayanan. Jadi, pastikan anda  sangat 

terlibat dan aktif pada setiap jaringan yang anda  pilih. 

2. Pastikan transparansi terhadap pelanggan. Orang-orang akan berbicara tentang kekuatan dan 

kelemahan produk anda secara terbuka di media sosial.  Ambil ini secara positif  dan fahami apa 

yang mereka katakan dan siap untuk menerima kekurangan.  Merek yang terlibat dengan klien 

secara transparan jauh lebih mungkin untuk memenangkan kepercayaan mereka dan bisnis ke 

depannya.  

 

Alih Pengetahuan Pengelolaan Akun Media Sosial Untuk Memenuhi Order. 

Jika sudah memutuskan untuk berbisnis melalui media sosial, maka ketersedian customer 

service (admin)  adalah suatu keharusan. 

Beberapa pengalaman yang dapat dipelajari untuk bisa menyediakan customer service lewat 

media sosial yang baik. 

1. Usahakan selalu ada di mana pelanggan anda berada. Salah satu tantangan awal untuk 

menyediakan layanan pelanggan yang baik lewat media sosial adalah menentukan harus 

memfokuskan waktu dan sumber daya dimana. Saat aktivitas marketing mulai memberikan 

traffic pada situs-situs sosial yang ditargetkan, tim customer service harus menemui 

pelanggan di tempat dimana mereka sudah bersosialisasi.  

2. Dengarkan apa yang pelanggan katakan. Banyak pemasar sudah cukup familiar dengan alat 

monitor media sosial yang bisa mengotomasi proses pencarian nama brand, ataupun 
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menyisir media sosial untuk mencari kata kunci yang spesifik. Perlu diketahui bahwa 

kegiatan “mendengarkan” itu sama pentingnya dari perspektif customer service. 

Tergantung seberapa besar aktivitas yang dihasilkan oleh halaman media sosial, adalah 

penting untuk bisa mengumpulkan dan menganalisa aktivitas pelanggan sehingga pemasar 

bisa memahami apa saja issue-issue yang sedang berkembang di media social,  

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya tentang  komentar yang muncul, pertanyaan 

teknis atau spesifik, waktu pelanggan anda aktif di media sosial? 

4. Dalam dunia media sosial yang cepat berubah, kecepatan respon sangatlah penting. Karena 

itu berikan respons segera untuk pertanyaan-pertanyaan teknikal atau yang terkait dengan 

akun, komplen dari pelanggan yang merasa tidak puas, permintaan pelayanan atau produk 

yang butuh cepat penanganannya, merespon terhadap referensi umum yang merujuk para 

produk dan layanan, berterima kasih pada pelanggan yang memberikan masukan yang 

positif.  

5. Menentukan kapan harus memperlakukan satu masalah secara “offline”. Memberikan 

respon publik pada sebuah pertanyaan atau komplen bisa melewati jalan yang cukup 

panjang. Secara umum, admin harus memindahkan percakapan ke “offline” dalam hal 

sudah mulai terlalu banyak tektokan reply  yang bisa disebabkan karena pelanggan 

menginginkan jawaban dari beberapa pertanyaan sekaligus. 

 

Alih Pengetahuan Cara Menghindari Penipuan Oleh Pelanggan 

Dalam dunia bisnis online salah satu resiko yang paling sering ditemui adalah penipuan. 

Tidak hanya oleh pembeli, mengalami penipuan juga kerap dialami oleh penjual. Mulai dari 

pembeli yang sudah pesan lalu menghilang, mengaku sudah transfer padahal belum, sampai 

dengan mengatakan bahwa barang kiriman tidak sampai padahal barang tersebut sudah ada di 

tangan. Bermacam-macam cara dan trik penipuan ini yang membuat penjual seringkali 

terkelabui. Karena itu sebagai penjual wajib mengetahui cara-cara menghindari diri dari 

penipuan yang dilakukan oleh pembeli.  

1. Sebelum melakukan transaksi pastikan nama calon pembeli tidak masuk daftar customer blacklist. Kasus 

penipuan yang dilakukan oleh pembeli online shop sudah marak terjadi. Karena itu biasanya 

saat seorang pemilik online shop mengalami penipuan, dia akan memberi tahu pada pebisnis 

online-nya nama customer yang menipu tersebut. Daftar customer blacklist inilah yang 

wajib diketahui agar  tidak ikut tertipu. Ketika ada seorang pembeli membeli produk, 

periksa terlebih dahulu apakah dia termasuk ke dalam daftar customer blacklist tersebut. 

Jika ya, sudah tentu tidak perlu melanjutkan transaksi. Sementara bila tidak,   bisa 

melanjutkan transaksi ke proses berikutnya. Pemeriksaan semacam ini penting hukumnya 

untuk menghindari kasus penipuan berulang yang biasa dilakukan oleh pembeli tidak 

bertanggung jawab. 

2. Berlakukan sistem “first pay, first serve” termasuk pada orang yang sudah berlangganan. Tidak jarang 

kasus penipuan terjadi bukan hanya pada pembeli baru tapi juga pembeli lama. Banyak 

penjual mengaku bahwa pembeli yang melakukan pembelian berulanglah yang justru 

melakukan pembelian. Karena sudah merasa percaya, biasanya penjual akan mengirim 

barang terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menghilangnya pembeli. Nah karena itu, 

sesering apapun pelanggan melakukan pembelian tetap lakukan sistem “first pay, first 

serve” di mana hanya seorang yang sudah melakukan pembayaranlah yang barangnya akan 

dikirim. Jangan hanya karena asas sudah biasa beli,   akhirnya tertipu dengan customer tak 

bertanggung jawab yang ada di luar sana. 

3. Pelajari teknik-teknik editing foto dasar guna menghindari penipuan dengan mengedit resi pembayaran. 

Sebagai seorang penjual cerdas   harus terus menggali kemampuanmu termasuk soal editing 

foto resi pembayaran. Sekarang ini ada banyak sekali kasus penipuan terjadi dengan cara 
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mengedit resi transfer sehingga seolah-seolah pembeli memang sudah melakukan 

pembayaran. Penjual yang tidak jeli bisa terjadi tertipu dengan hasil olah foto seperti ini. 

Karena itu pelajarilah cara-cara mengedit foto dasar untuk mengenali apakah kiriman foto 

resi tersebut memang asli. Dengan mengetahui ciri-ciri foto hasil editan   akan lebih 

gampang terhindari dari penipuan. Oh ya, untuk lebih meyakinkan lagi jangan lupa selalu 

mengecek rekeningmu ya.  

4. Selalu cek rekening untuk memeriksa kebenaran pembayaran. Biar lebih gampang, gunakan aplikasi 

internet banking. Itulah mengapa penting sekali bagi   penjual online shop untuk selalu 

mengecek apakah pembeli yang memesan barang memang benar sudah melakukan 

pembayaran. Umumnya pengecekan seperti ini dilakukan ATM, via internet atau mobile 

banking. Namun bila  toko online yang memiliki banyak akun bank, pengecekan secara 

manual (satu persatu) seperti itu bisa dibilang merepotkan. Diperlukan aplikasi keuangan 

yang bisa membantumu mengecek uang masuk dan keluar dalam satu layar seperti yang 

dilakukan oleh apklikasi Veryfund. Dengan aplikasi ini pemilik online shop bisa meng-

tracking pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan memperkecil kemungkinan 

penipuan. 

5. Pastikan   selalu memegang no resi pengiriman untuk mengecek status terkirimnya barang. Tidak hanya 

kasus hit dan run saja, penipuan juga kerap dilakukan dengan modus pembeli yang mengaku 

barangnya tidak sampai. Mereka akan memarahi pemilik online shop dengan mengatakan 

barang belum diterima. Untuk menghindari penipuan seperti ini,   wajib selalu memiliki no 

resi untuk melihat status pengiriman barang. Dengan no resi di tangan pembeli tidak bisa 

lagi berkelit karena dari website ekspedisi dapat diketahui apakah barang tersebut sudah 

diterima atau belum.  

6. Sebelum mengirim barang, foto semua produk agar pembeli tidak bisa menipu dengan alasan barang rusak, 

cacat, dan lain sebagainya. Modus penipuan yang juga harus diperhatikan adalah pembeli yang 

mengaku barangnya rusak atau cacat, padahal tidak. Dengan aksi marah-marahnya si 

pembeli akan memarahi penjual dan (biasanya) meminta ganti rugi, diskon, minta tukar 

barang. Tak jarang mereka juga mengancam dengan mengatakan akan menyebarkan hal ini 

untuk membuat pedagang takut. Agar hal mengjengkelkan seperti ini tak terjadi, sebelum 

akan mengirim barang foto tersebut barang tersebut dan kirimkan pada pembeli. Dengan ini 

antara   dan pembeli jadi sama-sama sudah tahu bahwa barang yang dikirim dalam kondisi 

baik sehingga menghindari kasus penipuan pembeli yang mengaku barangnya 

rusak.   Penipuan dalam bisnis online tentunya sangat rawan terjadi, baik bagi pembeli dan 

juga penjual. Karena itu lakukan berbagai antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi.  

    

 Alih Pengetahuan  Tentang Etika dalam Berbisnis Melalui Media Sosial 

Salah satu kunci sukses dalam berbisnis online adalah etika.  Karena penjual dengan 

konsumen tidak saling bertatap muka secara langsung dalam bertransaksi, maka untuk 

meyakinkan konsumen, penjual harus memahami dulu tentang etika ini agar konsumen tidak 

kecewa dengan pelayanan yang diberikan . Hal ini untuk menjaga hubungan baik antara 

penjual dan konsumen. Etika bisnis dapat menjadi standar atau pedoman bagi penjual dalam 

menjalankan bisnisnya . Penerapan etika bisnis dapat memberikan nilai plus atau keuntungan 

sendiri baik dalam jangka waktu yang panjang maupun menengah. Selain itu penerapan etika 

bisnis ini juga berfungsi membangkitkan motivasi pebisnis agar dapat menciptakan 

keunggulan dalam bersaing. 

Berikut beberapa prinsip etika bisnis yang perlu diketahui: 

1. Jujur dalam berbisnis.  

2. Integritas. Integritas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah konsistensi, pemikiran, dan 

perbuatan selalu selaras dan seimbang dengan standar yang telah anda  tetapkan. 
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3. Memenuhi janji serta komitmen yang telah dibuat.  

4. Hindari tagging serta broadcast tanpa meminta ijin kepada orang yang bersangkutan. 

5. Jangan menulis atau menyebarkan produk atau jasa di wall atau timeline milik orang lain, 

karena hal tersebut merupakan spamming. 

6. Hindari menghujat produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. 

7. Dalam berbisnis diperlukan respon yang cepat.  

 Dalam menjalankan bisnis, etika merupakan kunci utama yang harus dipegang. Jika etika 

bisnis diterapkan dengan baik, tentu masyarakat dan konsumen akan memberikan penilaian 

yang baik terhadap bisnis yang dijalankan. 

 

4. KESIMPULAN  

 Secara keseluruhan penyuluhan tentang pemasaran melalui media sosial yang  baru pertama 

kali diselenggarakan ini mendapat respon yang sangat baik dari berbagai pihak, baik dari para 

peserta maupun oleh aparat kelurahan yang mendampingi  warga  saat mengikuti kegiatan PKM 

ini.  Tim PKM Untar mendapat masukan agar acara-acara sejenis yang dapat  dilakukan secara 

kontinu agar warga makin memahami kiat-kiat dalam mengembangkan bisnis dan memperluas 

pemasaran, 
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Abstract 
A group of volunteers at Winduaji village have initiate to develop their village become a tourist village by 

optimalization of Penjalin Reservoir. FISIP’s community devotion team considers that people desire to contribute for 

their village as a valuable social capital the formation of village prosperous and self existent. Responding to the action 

of the villagers, FISIP take Winduaji Village as village under their jurisdiction. There are three programs run such 

as capacity building of organizational management, the movement of beautifying of Penjalin Reservoir, and 

enterpreuneurship and creative economy training. The result from these programs are the establishment of pokdarwis, 

procures support from the village government, and the beautiful of the environment surround the Penjalin Reservoir. 

The obstacle in manifesting the Penjalin Reservoir as a new tourist destination is the lack of coordination between 

the volunteers, village government and the institution above, such as water resources management agency. 

 
Key words: people participation, tourist village, self exist 

 

Abstrak 
Masyarakat Desa Winduaji dengan diinisiasi oleh kelompok sukarelawan telah memiliki keinginan untuk 

mengembangkan desanya menjadi desa wisata dengan berpusat pada optimalisasi fungsi waduk penjalin sebagai 

destinasi wisata baru. Tim Pengabdian Masyarakat FISIP memandang partisipasi masyarakat yang muncul secara 

sukarela tersebut sebagai sebuah modal sosial yang sangat berharga bagi terwujudnya desa mandiri sejahtera. 

Merespon hal tersebut dilakukan pengintegrasian program pendampingan desa binaan dengan keinginan 

masyarakat, melalui program manajemen organisasi kelembagaan desa wisata, gerakan percantik waduk penjalin, 

dan pelatihan kerampilan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Hasil yang telah dicapai antara lain adalah 

terbentuknya kelompok sadar wisata, diperolehnya dukungan dari pemerintah desa dengan rencana mengalokasikan 

dana desa bagi pengembangan program desa wisata, serta lingkungan waduk yang semakin tertata. Kendala yang 

muncul adalah kurangnya koordinasi lintas sectoral antara masyarakat sekitar waduk dengan instansi veritikal 

khususnya dengan Dinas PSDA. 

 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Desa Wisata, Mandiri 

 

PENDAHULUAN 

Desa Winduaji berada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, dengan luas lahan 

mencakup 1.148, 84 Ha. Berdasarkan data isian Tingkat Perkembangan Desa Winduaji tahun 

2016, tercatat jumlah penduduk Desa Winduaji adalah 19. 610 jiwa dengan rincian 10.134 laki-

laki dan 9.476 perempuan. Tahun 2016, dari 5.079 KK yang ada di Desa Winduaji, terdapat 1.505 

keluarga atau hampir 30% keluarga yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Kategori 

terbanyak selanjutnya adalah keluarga sejahtera 1 yaitu sejumlah 1.440 KK, dan sejahtera 2 

sejumlah 1.120 KK. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di 

desa tersebut masih perlu mendapat perhatian dan afirmasi untuk bisa menjadi lebih mandiri dan 

sejahtera.  
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Salah satu potensi yang dimiliki Desa Winduaji adalah keberadaan Waduk Penjalin seluas 

128 Ha di tengah desa. Waduk peninggalan Belanda ini banyak digunakan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Penduduk setempat juga menjadikan waduk penjalin 

sebagai daerah wisata dengan menyewakan perahu dayung keliling waduk. Pada musim hari raya, 

wilayah sekitar waduk juga menjadi tempat pusat keramaian masyarakat. Menjelang akhir tahun 

2016, dimulai dari kiriman-kiriman foto berbagai destinasi wisata di Grup Facebook Patuguran1, 

sejumlah sukarelawan mulai tergerak untuk mempercantik Waduk Penjalin dan menjadikannya 

sebagai destinasi wisata baru yang lebih menarik. Pemerintah desa setempat juga memberikan 

dukungan terhadap aktivitas masyarakat untuk menjadikan waduk penjalin sebagai destinasi 

wisata unggulan Desa Winduaji.  

Berdasarkan diskusi dan wawancara dengan mitra, khususnya plt. Kepala Desa Winduaji 

dan para sukarelawan yang bekerja menata waduk penjalin, hal yang terutama dibutuhkan 

masyarakat adalah transformasi mind set di dalam menyiapkan diri untuk menjadi desa wisata 

mandiri dan sejahtera. Bertolak dari latar belakang masalah, maka kegiatan pengabdian 

masyarakat ini difokuskan untuk memberikan solusi dan kontribusi dalam upaya pengembangan 

desa mandiri di Desa Winduaji dengan berfokus pada permasalahan berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan potensi desa yang dimiliki Desa Winduaji untuk menuju 

pembentukan desa wisata mandiri? 

2. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan desa wisata 

mandiri di Winduaji? 

3. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan Desa Winduaji sebagai 

desa mandiri sejahtera berbasis desa wisata dan ekonomi kreatif? 

 

LANDASAN TEORI 

Modal Sosial dan Kemandirian Desa 

Adanya keinginan dan partisipasi warga Desa Winduaji untuk membangun desanya 

menjadi desa wisata adalah sebuah modal sosial yang sangat penting. Modal sosial dapat dipahami 

dalam beragam bentuk. Ia bisa merupakan individu, kelompok masyarakat, jejaring sosial dan 

sebagainya yang dapat memberikan sumber daya bagi tercapainya sebuah tujuan.  Colman (dalam 

Sidik, 2015) menyebutkan bahwa modal sosial berdasarkan fungsinya bukanlah sekedar sebuah 

entitas tunggal melainkan dapat terdiri dari variasi entitas yag berlainan yang memiliki kesamaan 

                                                 
1 Nama stasiun kereta api di Desa Winduaji yang dipilih menjadi nama akun facebook warga Desa Winduaji 
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karakteristik: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-

tindakan individu yang berada di dalam struktur tersebut. 

Dimensi modal sosial menurut Dudwick (dalam Sidik, 2015) terdiri dari kelompok dan 

jaringan (group and network), kepercayaan dan solidaritas (trust and solidarity), tindakan bersama 

dan kerja sama (collective action and cooperation), informasi dan komunikasi (information and 

communication), kohesi sosial dan inklusi (social cohesion and inclusion) serta pemberdayaan dan 

tindakan politik (empowerment and collective action). 

Modal sosial dalam banyak ragam perwujudannya tersebut adalah asset yang penting bagi 

terwujudnya kemandirian desa. Definisi desa mandiri sendiri tidak dengan mudah dapat dibatasi 

dalam sebuah pengertian. Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian (resilience) sering dipersamakan 

dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. 

Pembangunan desa sendiri adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang 

disebut community self resilience. Dalam proses ini, masyarakat desa dibantu, didampingi dan 

difasilitasi untuk melakukan analisis atas masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi 

masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan 

kemampuannya sendiri. Melalui pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang untuk 

memutuskan apa yang dikehendaki dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program 

pembangunan pedesaan (Usman dalam Amalia dan Syawie, 2015). 

 

Pengembangan Desa Wisata Mandiri dan Ekonomi Kreatif 

Konsep desa wisata mulai dikenal di tanah air sekitar tahun 2009. Pada masa itu jumlah 

desa wisata masih terbatas. Kini seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan kondisi ekonomi 

masyarakat, dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, jumlah desa wisata pun semakin 

berkembang. 

Pengembangan desa wisata dapat dikatakan merupakan konsep pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat atau komunitas (community based tourism). Dalam konsep tersebut, Menurut 

Garrod (dalam A’inun dkk, tanpa tahun) masyarakat harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan, dan terlibat di dalam manajemen sumber daya wisata yang ada di wilayahnya. 

Anggota masyarakat yang tidak terlibat secara langsung di dalam manajemen pariwisata juga harus 

berkesempatan mendapat manfaat dari keberadaan objek wisata tersebut. Pengembangan desa 

wisata demikian menuntut adanya pendampingan dan pelibatan masyarakat secara demokratis 

termasuk dalam hal distribusi keuntungan yang diperoleh dari pengembangan objek wisata yang 

ada. 
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Jumlah masyarakat yang terlibat langsung di dalam manajemen desa wisata tentu saja 

terbatas, oleh karena itu, upaya dan pelatihan usaha ekonomi kreatif perlu diberikan kepada 

anggota masyarakat lain dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota 

masyarakat untuk merasakan dampak positif dari kehadiran desa wisata di wilayahnya.  

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep usaha dimana penopang utamanya adalah ide dan 

kreativitas dari pelaku usaha atau sumber daya manusia. Secara sederhana, usaha yang berbasis 

ekonomi kreatif adalah proses jual beli gagasan yang inovatif dan kreatif. Dalam kaitannya dengan 

pengembangan desa wisata, konsep ini menjadi sangat penting. Bagaimana masyarakat didorong 

untuk berkreasi dari sumber daya dan material yang ada di desanya untuk kemudian bisa dijual 

dan menghasilkan keuntungan ekonomis. 

 

METODE DAN REALISASI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan maka, kegiatan ini diawali dengan 

melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan focus group discussion (FGD). Wawancara dan focus group discussion dilakukan terhadap 

kepala desa beserta perangkat pemerintahan desa lainnya, sukarelawan pokdarwis serta ibu-ibu 

tim penggerak PKK di Desa Winduaji yang dipilih secara purposive. Data terkumpul kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

Di samping pengumpulan data, sebagai sebuah program pengabdian kepada masyarakat, 

kegiatan ini juga dilengkapi dengan beberapa treatment penyelesaian masalah. Program pertama 

adalah pembentukan tim kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pembinaan kelembagaan/ 

organisasinya. Kedua, mediasi Pokdarwis, Pemerintah Desa, PSDA dan Dinas Pariwisata di 

dalam menegaskan legalitas Waduk Penjalin sebagai destinasi wisata Desa Winduaji. Ketiga, 

pemberian dana stimulan untuk membantu program Gerakan Mempercantik Waduk sesuai 

dengan masterplan yang direncanakan oleh Pokdarwis. Terakhir Tim Pengabdian FISIP 

memberikan pelatihan pembuatan souvenir dari bahan rajutan dan sampah daur ulang serta 

pelatihan produk olahan ikan agar dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis bagi ibu-ibu 

di sekitar Waduk Penjalin. 
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Gambar 1. FGD Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan organisasi 

  

Gambar 2. Program pemberian dana stimulant penataan lokasi wisata 

  

Gambar 3. Pelatihan keterampilan pembuatan souvenir 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi dan Potensi Desa Winduaji  

Desa Winduaji berada di ujung bagian selatan Kabupaten Brebes berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Banyumas. Desa ini berada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, 

dengan luas lahan mencakup 1.148, 84 Ha. Berdasarkan data isian Tingkat Perkembangan Desa 

Winduaji tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Desa Winduaji adalah 19. 610 jiwa dengan rincian 

10.134 laki-laki dan 9.476 perempuan. 

 

Gambar 4. Rincian Jumlah Penduduk 

Desa Winduaji memiliki banyak potensi alam. Terdapat hutan dan lahan pertanian tanaman 

pangan yang cukup luas di wilayah Winduaji.  Desa Winduaji juga memiliki sumber daya air yang 

melimpah sehingga setiap musim kemarau tidak pernah kekurangan air.  

Potensi lain yang dimiliki Desa Winduaji adalah keberadaan Waduk Penjalin seluas 128 

Ha di tengah desa. Waduk peninggalan Belanda ini banyak digunakan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Penduduk setempat juga menjadikan waduk penjalin 

sebagai daerah wisata dengan menyewakan perahu dayung keliling waduk. Pada musim hari raya, 

wilayah sekitar waduk juga menjadi tempat pusat keramaian masyarakat.  

 

Gambar 5. Waduk Penjalin 
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Saat ini berkat gotongroyong sukarelawan dan warga masyarakat di sekitar waduk penjalin, 

waduk tersebut sudah tampak semakin cantik melalui berbagai program yang digagas masyarakat. 

Gerakan Percantik Waduk Penjalin telah berhasil menghadirkan sejumlah spot foto di sekitar 

waduk yang dengan cepat membuat waduk menjadi popular di media sosial. Keberadaan tangga 

pelangi, love booth, taman jamur dan  berbagai tulisan unik di seputar waduk, telah berhasil 

membuat waduk penjalin mencuri perhatian pada pengunjung untuk datang. 

  

  

Gambar 6. Kondisi waduk dan sekitarnya di awal program 

Gerakan percantik waduk selanjutnya juga dilengkapi dengan program Nutur Sampah 

Mambrah yang melibatkan siswa siswi sekolah di sekitar waduk. Program ini merupakan upaya 

masyarakat untuk menjaga kebersihan waduk. Di sekitar waduk juga masih mudah ditemui orang 

yang beraktvitas dengan menggunakan jukung maupun perahu, bahkan tepat di dekat taman jamur, 

pengunjung dapat menyaksikan aktivitas pembuatan perahu jukung oleh warga. 
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Gambar 7. Keberadaan perahu jukung dan pembuatan perahu di sekitar waduk 

  

Di samping potensi yang dimiliki karena keberadaan waduk, Desa Winduaji juga memiliki 

produk pangan lokal yang khas yaitu ikan betutu dan nasi nyangku. Ikan betutu termasuk ikan 

endemic yang menjadi khas waduk penjalin. Sementara nasi nyangku adalah nasi yang dibungkus 

dengan daun nyangku yang juga khas di desa Winduaji. 

  

Gambar 8. Masakan ikan betutu Gambar 9. Nasi Nyangku 

 

Berdasarkan penuturan warga setempat, hingga saat ini masih banyak penduduk sekitar 

secara rutin memancing ikan betutu dan dijual ke pengepul. Di sekitar waduk ada juga warga yang 

sudah membuka warung makan ikan betutu dan menampung ikan betutu hasil pancingan warga. 

Sementara itu nasi nyangku sendiri, merupakan nasi yang sering dibawa sebagai bekal makan oleh 

para pemancing di sekitar waduk. 

 

Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai Modal Sosial dalam Pewujudan Desa 

Wisata Mandiri 

Salah satu kunci keberhasilan sebuah program pembangunan adalah partisipasi masyarakat 

yang bersinergi secara harmonis dengan pemerintahan desa setempat. Desa Winduaji dapat 



 
 

177 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

dikatakan telah memiliki keduanya sebagai modal sosial yang sangat penting. Sejumlah warga 

secara sukarela menginisiasi penataan waduk dan bergotong royong untuk menghidupkannya 

sebagai ikon dan destinasi wisata di Desa Winduaji. Mereka bekerja sama dengan diaspora 

Winduaji yang telah berhasil di luar daerah. Mereka mengumpulkan dana dari donator, 

menyelenggarakan kegiatan, bekerjasama dengan komunitas lain seperti komunitas motor dan 

juga menjalin komunikasi dengan dinas pariwisata Kabupaten Brebes. 

 
 

Gambar 10. Kerjabakti warga mempercantik tangga pelangi 

 

Keberadaan sukarelawan yang menjadi motor penggerak bagi inisiasi waduk penjalin 

sebagai destinasi wisata kemudian dikuatkan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata 

(pokdarwis). Anggota pokdarwis yang terdiri dari latar belakang minat dan profesi yang berbeda 

membuat anggota bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagi program pengabdian 

masyarakat ini sendiri, keberadaan mereka sebagai mitra sangatlah berarti. Mereka menjadi motor 

penggerak berjalanya program desa binaan di Winduaji. 

Di samping keberadaan sukarelawan yang kini telah menjadi pokdarwis, pemerintah desa 

setempat juga memiliki perhatian dan memberi dukungan bagi upaya yang dilakukan oleh 

warganya. Kepala desa juga selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang digagas oleh pokdarwis 

maupun oleh tim pengabdian FISIP. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Kepala Desa 

menyatakan siap untuk mengalokasikan dana desa yang cukup pengembangan Desa Wisata di 

Winduaji.  
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Modal sosial yang tidak kalah penting bagi terwujudnya desa mandiri adalah kelompok 

perempuan. Berdasarkan penuturan kepala desa, diketahui bahwa komposisi penduduk yang 

tinggal berdomisili di Desa Winduaji lebih banyak didominasi oleh perempuan. Keterbatasan 

lapangan pekerjaan di desa telah membuat sebagian besar laki-laki warga desa memilih untuk 

merantau dan bekerja di luar wilayah desa. Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan bersama yang 

dilakukan oleh tim pengabdian FISIP di Desa Winduaji, kelompok perempuan di bawah 

koordinasi Ketua Tim Penggerak PKK juga merupakan kelompok potensial untuk diberdayakan. 

Di antara mereka bahkan ada yang tergabung dalam grup hadroh yang pernah menjadi juara I di 

tingkat Kabupaten Brebes. Selain tergabung di PKK, ibu-ibu warga Desa Winduaji juga tergabung 

dalam kelompok-kelompok pengajian. Bersama-sama mereka telah mampu menjalankan kegiatan 

rutin tahunan yaitu santunan anak yatim. Melalui system tabungan, selama satu tahun warga 

menabung sesuai kemampuan masing-masing untuk bisa menyantuni anak yatim. 

Partisipasi warga yang bersinergi dengan pemerintah desa, PKK dan bahkan dengan 

instansi lain vertical maupun horizontal membuat upaya menciptakan kemandirian desa di Desa 

Winduaji menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk diraih. 

 

Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pewujudan Desa Winduaji sebagai Desa 

Wisata Mandiri 

Dimilikinya potensi alam berupa Waduk Penjalin beserta kekayaan dan keindahannya, 

modal sosial berupaya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa tidak serta merta 

membuat jalan menuju terwujudnya Desa Winduaji sebagai desa wisata menjadi mulus. Posisi 

destinasi wisata utama yaitu Waduk Penjalin hingga saat ini masih menjadi peluang sekaligus 

ancaman tersendiri bagi terwujudnya desa wisata mandiri sejahtera yang dicita-citakan. 

Secara geografis, Waduk Penjalin berada di wilayah Desa Winduaji sehingga 

pemerintahan desa idealnya bisa memiliki otonomi mengelola waduk. Namun karena posisi waduk 

yang memiliki fungsi sebagai sumber daya pengairan maka secara legal formal, otoritas 

pengelolaan waduk berada di bawah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS). Di sisi lain, masyarakat secara sukarela bergotongroyong dengan 

sumber daya sendiri, telah menata dan mempercantik tepian waduk sehingga menjadi destinasi 

wisata yang menarik di wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya. 

Interseksi kewenangan yang bersaling silang di dalam pengelolaan waduk berpotensi untuk 

menimbulkan konflik di kemudian hari. Jika desa wisata yang direncanakan dapat berkembang 

dan menghasilkan keuntungan finansial, maka jika tidak diantisipasi bukan tidak mungkin akan 
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timbul sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah desa bisa mengklaim waduk 

penjalin sebagai sumber pendapatan desa. Di sisi lain, secara hukum PSDA adalah pemegang 

otoritas asset waduk penjalin. Sementara masyarakat adalah pelaku langsung yang tidak memiliki 

kekuatan hukum namun berkontribusi bagi berjalannya aktivitas di waduk penjalin. Oleh karena 

itu, hingga saat ini pihak pengelola taman jamur dan wisata waduk penjalin belum berani 

menetapkan retribusi atau tiket masuk ke tempat wisata. Panitia pengelola dalam hal ini pokdarwis 

hanya menyediakan semacam kotak sukarela di pintu menuju taman jamur dan menerima bantuan 

dana dari donator. 

Sebagai jalan keluar, tim desa binaan FISIP berperan sebagai mediator bagi ketiga pihak 

yang berkepentingan untuk duduk bersama dan berbagi kewenangan tentang pengembangan 

Waduk Penjalin sebagai destinasi wisata. Dalam FGD yang dilaksanakan di FISIP, disarankan 

pula bahwa pokdarwis dapat mengalihkan pengembangan kawasan wisata tidak lagi berpusat di 

waduk melainkan di perkampungan Desa Winduaji yang terletak di bawah tanggul waduk.  

Mengalihkan penataan waduk ke kampong, juga akan membuat penampakan kampong 

menjadi berubah, menghilangkan kesan kampong kumuh. Pengunjung dari atas waduk dapat 

melihat kampung yang cantik di bawah tanggul. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Salah satu kunci keberhasilan dari upaya pemandirian desa di samping modal alam adalah juga 

modal sosial. Desa Winduaji telah memiliki keduanya, potensi alam khususnya Waduk 

Penjalin yang kaya dan indah serta modal social berupa partisipasi warga masyarakat yang 

sukarela membangun desa, bersinergi dengan pemerintah desa setempat yang memberi 

dukungan dan mengakomodir keinginan yang muncul dari masyarakat. 

2. Di bawah binaan Tim Pengabdian Fisip telah diperoleh sejumlah perubahan Antara lain 

terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Winduaji, masuknya rencana pengembangan desa 

wisata ke dalam musrenbang dan alokasi dana desa, semakin tertatanya lokasi wisata di sekitar 

waduk, meningkatnya kapasitas organisasi dan keterampilan warga di dalam memanfaatkan 

sumber daya local. 

3. Kehadiran waduk penjalin sebagai destinasi wisata dalam level sederhana juga telah mulai 

menggerakkan ekonomi masyarakat. Warga mulai berjualan makanan di sekitar waduk. Untuk 

semakin menunjang usaha ekonomi kerakyatan ini, maka Tim pengabdian FISIP juga 
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memberikan pelatihan keterampilan pembuatan produk olahan ikan dan souvenir yang 

diharapakan bisa menjadi ikon oleh-oleh dari Waduk Penjalin. 

 

Saran 

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes idealnya dapat menjadi mediator bagi masyarakat dan 

pemerintah desa setempat dengan instansi lain terkait di atasnya seperti Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air maupun Dinas Perdagangan, UMKM dan Ekonomi Kreatif sehingga 

kendala-kendala yang dihadapi di dalam pengembangan waduk penjalin khususnya dan desa 

wisata mandiri umumya dapat diatasi secara lintas sectoral. 

2. Keinginan dan gerakan positif yang muncul dari masyarakat hendaknya juga segara direspon 

positif oleh instansi terkait. Jangan sampai upaya mandiri yang telah muncul kemudian 

melemah karena tidak ada factor pendukung yang menguatkannya baik secara moral maupun 

material. 
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ABSTRAK 

 
Kegiatan PKM ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM Batik tentang 

manajemen pemasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dan dapat meningkatkan daya 

saing di era globalisasi. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan yang meliputi, 

wawancara, ceramah, sosialisasi dan dokumentasi. Subyek dalam kegiatan PKM ini adalah para pelaku UMKM Batik 

Trusmi yang berlokasi di desa trusmi  pusat kerajinan batik trusmi kota Cirebon. Hasil kegiatan adalah peningkatan 

keterampilan manajemen pemasaran yang meliputi strategi produk, strategi penetapan harga, strategi promosi, strategi 

distribusi. Untuk itu, diperlukan pola hubungan yang bersinergi dari pihak pemda dan pihak UMKM yang 

berkepentingan serta  pihak perguruan tinggi. 

 

Kata kunci : pelatihan; manajemen pemasaran; batik trusmi. 

 

. 

PENDAHULUAN  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam pendistribusian 

hasil-hasil pembangunan. Hal ini terbukti dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia berapa 

tahun yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti 

aktifitasnya, sedangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh 

dalam menghadapi krisis tersebut. Salah satu Sektor UMKM itu adalah Usaha Batik merupakan 

warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga hampir setiap daerah di Indonesia memiliki seni dan 

motif batik sendiri. Tak terkecuali Kota Cirebon yang mempunyai ciri khas batik tersendiri. 
Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia, mendorong pemerintah untuk terus 

memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan memberi peluang bagi UMKM 

untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal 

besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti 

mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, 

UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber 

Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi 

(Ina,Primiana 2009). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha 

yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena 

umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, 

kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan 
kebutuhan pribadi serta manajemen pemasaran yang terbatas. 

Daerah penghasil produksi dan pengrajin batik Cirebonan terdapat di 5 wilayah desa yang 

berbeda, tepatnya daerah-daerah yang ada di sekitar desa Trusmi (pusat batik Cirebonan). Desa-

desa yang berada di sekitar desa Trusmi diantaranya desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, Kalitengah 

dan Panembahan. Pertumbuhan batik Trusmi nampak bergerak dengan cepat mulai tahun 2000, 
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hal ini bisa dilihat dari banyaknya bermunculan UMKM batik dengan showroom-showroom batik 

yang berada di sekitar jalan utama desa Trusmi dan Panembahan. UMKM  batik Trusmi hampir 

seluruhnya dimiliki oleh masyarakat Trusmi asli walaupun ada satu atau dua saja yang dimiliki 

oleh pemilik modal dari luar Trusmi.Meski demikian, produk batik di pasar domestik masih 

terkendala berbagai hal .Peningkatan nilai tambah di sentra batik Trusmi Kabupaten Cirebon 

masih terkendala masalah klasik yakni kekurangan modal usaha dan pemasaran. Pak Masnedi 

menuturkan perajin kecil juga kesulitan dalam pemasaran di tengah persaingan bisnis yang 

semakin ketat. Saat ini, katanya, pasar showroom batik yang ada di Trusmi Kabupaten Cirebon 

hampir didominasi produk batik dari luar Cirebon seperti Pekalongan."Bahkan perbandingan 

peredaran batiknya hampir berimbang, karena batik Pekalongan seluruhnya kebanyakan 

diproduksi secara massal [batik printing], yang harga jualnya lebih murah dibandingkan batik tulis 

dan cetak yang diproduksi perajin batik Cirebon," tuturnya.Sedangkan untuk masalah pemasaran 

tambah Pak Supardi, pemerintah beserta asosiasi dan koperasi batik Cirebon, berusaha mencari 

segmen pasar  baru pengguna batik tulis dan cetak Cirebon dengan motif khas mega mendung, 

yang tidak tersentuh produk batik daerah lain (Pekalongan)."Kalau batik tulis dan cetak tentu harga 

dan segmen penggunanya pun beda dengan pengguna batik printing, diharapkan ketika produk 

batik Cirebon memiliki semen pasar sendiri, tidak akan terimbas serbuan produk batik dari luar 

Cirebon. 

 

Berdasarkan hasil Survey dan wawancara ditemukan permasalahan yang dihadapi UMKM 

batik trusmi di Cirebon adalah  : 

1. Belum terealisasikan potensi yang dimiliki UKM batik trusmi karena  minimnya pengetahuan 

manajemen pemasaran, terutama berkaitan strategi produk, strategi harga, strategi distribusi dan 

strategi promosi sehingga batik trusmi kurang berkembang/dikenal. 

2. Belum adanya kesadaran UKM batik trusmi  untuk membenahi manajemen pemasaran 

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan  terutama berkaitan dengan  strategi manajemen 

pemasaran sehingga dapat meningkatkan daya saing. 

3. Belum adanya pihak yang memfasilitasi UMKM batik trusmi untuk  dapat  meningkatkan daya 

saing  baik didalam negeri maupun di manca negara. 

4. Belum adanya koordinasi yang baik antara pihak terkait dengan UMKM batik trusmi maupun 

antar UKM batik dan pengrajin batik dalam upaya meningkatkan pemasaran batik trusmi dan 

meningkatkan daya saing batik trusmi dengan batik batik lainya seperti batik pekalongan. 

Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah : 

1. Untuk terealisasikan potensi yang dimiliki UMKM batik trusmi dengan meningkatkan 

pengetahuan tentang strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan dan daya 

saing.  

2. Untuk menumbuh kesadaran pelaku UMKM  untuk membenahi manajemen pemasaran  

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pemasaran terutama berkaitan dengan place 

(daerah pemasaran) dan strategi pemasaran. 

3. Untuk memfasilitasi UMKM batik trusmi untuk  merealisasikan potensi yang dimilki dengan 

menerapkan strategi manajemen pemasaran yg tepat sehingga dapat  meningkatkan daya saing 

4. Membantu dalam mengoordinasi antara pihak terkait dengan UMKM batik trusmi dalam upaya 

memasarkan dan memperkenalkan batik trusmi sehingga diminati masyarakat Indonesia dan 

bahkan kemanca Negara. 
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METODE PELAKSANAAN PKM 

A. Solusi untuk Mengatasi Masalah Mitra 

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi UMKM batik trusmi dalam 

manajemen pemasaran produk batik berupa   pelatihan manajemen pemasaran. 

1. Pelatihan 

Kegiatan pelatihan manajemen pemasaran dilakukan untuk memberikan pemahaman 

tentang pengetahuan manajemen pemasaran bagi pelaku UMKM batik trusmi. Kegiatan ini juga 

berupaya untuk meningkatkan ketrampilan pengelolaan pemasaran produk dari mulai strategi 

penetapan produk ,strategi penetapan harga, sampai dengan strategi penentuan saluran distribusi 

dan daerah pemasaran produk. 

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan  ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan: 

a. Tim PKM menghubungi pihak terkait : Mitra UKM Batik dan pengrajin batik untuk 

mendapatkan ijin kegiatan  pelatihan. 

b. Tim PKM berkoordinasi dengan para pelaku UMKM untuk diundang dalam mengikuti 

pelatihan. 

c. Tim PKM menyampaikan materi pelatihan melalui ceramah, diskusi, dan Tanya jawab. 

d. Tim PKM  menanggapi respon para pelaku UMKM  tentang strategi manajemen pemasaran. 

       

2. Langkah-langkah kegiatan pelatihan adalah : 

a. Menjadwalkan kegiatan pelatihan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan antara 

para pelaku UMKM Batik Trusmi  dangan Tim PKM. 

b. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan dengan materi pelatihan 

c. Melaksanakan pelatihan manajemen pemasaran dengan menjelaskan berbagai macam stategi 

pemasaran kepada  peserta pelatihan 

d. Para peserta pelatihan menanyakan berbagai hal tentang penerapan manajemen pemasaran dan 

strategi pemasaran. 

 

C. Pelaksanaan Kegiatan 

Model yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada kegiatan ini berupa: 

1. Pelatihan manajemen pemasaran. 

Model yang ditawarkan dalam kegiatan pelatihan manajemen pemasaran adalah berupa 

komunikasi yang  bersifat interaktif antara TIM PKM dengan peserta pelatihan 

2. Pelatihan  manajemen pemasaran 

Pelatihan dalam buat perencanaan produk, harga,alat promosi yang digunakan dan saluran 

distribusi yg digunakan serta penetapan lokasi pemasaran. 

3. Penyusunan aktivitas pelatihan manajemen pemasaran untuk meningkatkan daya saing. 

4. Mensosialisasikan panduan mengenai langkah-langkah strategi pemasaran dan manajemen 

pemasaran baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sehingga perusahaan 

memiliki daya saing yang tinggi. 

5. Memberikan pemahaman pada para pelaku UMKM tentang  pentingnya manajemen pemasaran 

dalam meningkatkan daya saing, akan menentukan keberhasilan UMKM batik trusmi.  

B. Agenda Kegiatan  

1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Kegiatan PKM dilakukan bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 selama 73 jam kegiatan.  

2. Tahapan Kegiatan 

Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada masyarakat pelaku UMKM Batik 

Trusmi Cirebon dapat disusun pada table berikut : 
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Tabel 1. Jadwal dan Kegiatan 

No Kegiatan Jadwal dan Waktu Kegiatan Pelaksana 

1 Penyusunan proposal/survey awal Januari –Februari 2017 (2 

jam per minggu)= 8 jam 

Ketua 

2 Penyusunan model kegiatan, pembuatan 

proposal yang akan diajukan ke DPPM 

Maret 2017 ( 2 jam per 

minggu) = 8 jam 

Ketua dan tim 

3. Pemantapan proposal dan kunjungan ke 

lapangan (pelatihan dan penyuluhan di 

Desa Trusmi Cirebon) untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan 

April- Mei2017 = 45 jam Ketua dan tim 

4. Entry data, Penyusunan laporan hasil Juni-Juli 2017 (3 jam per 

minggu)= 12 jam 

Ketua dan tim 

 

 

C. Jenis Luaran 

Jenis luaran yang dihasilkan berupa: Modul pelatihan dan Publikasi ilmiah/Jurnal/Prosiding.  

 

Strategi Pemasaran yang tepat untuk UKM di Indonesia. 

 

1.Melakukan STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning) 

Segmentasi pasar, strategi penentuan pasar, dan strategi penentuan posisi saling 

berhubungan satu dengan lainnya. Segmentasi pasar (segmenting) adalah proses menempatkan 

konsumen dalam subkelompok di pasar-produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan yang 

hampir sama dengan strategi pemasaran dalam penentuan posisi perusahaan. Oleh karenanya, 

segmentasi merupakan proses identifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pembeli dalam 

keseluruhan pasar. 

Segmentasi mengidentifikasikan kelompok konsumen dalam pasar-produk, di mana setiap 

segmen terdiri dari pembeli dengan preferensi produk yang hampir sama. Setiap segmen 

merupakan pasar sasaran organisasi untuk bersaing di pasar. Segmentasi memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk menyesuaikan produk atau jasanya dengan permintaan pembeli secara efektif. 

Kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan pemfokusan segmen. Segmentasi dapat terjadi 

pada struktur pasar dengan berbagai produk generik, berbagai jenis produk, dan bentuk produk. 

Penentuan pasar sasaran (targeting) merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan 

setiap segmen yang akan dilayani oleh perusahaan. Perusahaan dapat saja menetapkan satu, 

sedikit, atau beberapa dari segmen pasar yang telah dilakukan.(Galeri UKM) Menentukan target 

pasar  yang sudah tertentu merupakan strategi pemasaran agar tidak salah menjual produk pada 

orang yang tidak tepat.  Salah satu permasalahan usaha kecil adalah kesulitan untuk untuk 

menentukan segmen pasar dari hasil produknya, apakah diperuntukkan bagi masyarakat kelas 

menengah atas atau untuk menengah bawah. Bisnis Usaha kecil sejak awal harus menentukan 

bisnisnya diarahkan untuk kelas mana. Dengan menentukan target pasar yang dituju, perusahaan 

bisa memberikan satu nilai tambah yang menjadi pembeda dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Nilai tambah inilah yang disebut sebagai differensiasi. 

Strategi penentuan posisi (positioning) merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan 

manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap pasar sasaran. Strategi ini terdiri dari 

komponen produk dan jasa pendukung, distribusi, harga, dan promosi. 

2. Meningkatkan Mutu Produk 

            Penerapan peningkatan mutu sebagai strategi bisnis menekankan pada tiga persyaratan 

utama bagi manajemen dan para pekerja. Pertama, budaya perusahaan yang menyeluruh sangatlah 

diperlukan. Kedua, karena manajemen mutu total (total quality management) memerlukan adanya 
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kelompok kerja (teamwork) yang erat di antara fungsi-fungsi bisnis, pelaksanaan strategi seperti 

ini sangat memerlukan penyebaran falsafah manajemen kepada setiap tingkat organisasi. Ketiga, 

keberhasilan membutuhkan komitmen manajemen dan para pekerja secara kontinu.  

3. Strategi Distribusi 

Hubungan dengan pembeli di pasar sasaran akan terjadi dalam bentuk hubungan langsung 

yang dilakukan oleh wiraniaga, daripada  melalui distribusi dan jaringan kerja para perantara 

pemasaran (seperti pedagang grosir, pengecer, atau dealer). Kebutuhan akan saluran distribusi 

semakin meningkat untuk menghubungkan produsen dengan pemakai akhir dan pasar bisnis. 

Pengambilan keputusahan untuk menggunakan saluran distribusi menyangkut masalah jenis 

organisasi saluran yang akan digunakan, peningkatan manajemen saluran peusahaan, dan 

intensitas distribusi sesuai dengan produk atas jasa. Pemilihan saluran distribusi mempengaruhi 

penentuan posisi merek di benak konsumen. 

4. Strategi Penetapan Harga 

Harga juga membantu penentuan posisi produk, reaksi konsumen terhadap alternatif harga, 

biaya produk, harga pesaing, serta faktor hukum dan etika lainnya meningkatkan fleksibilitas 

manajemen dalam penetapan harga. Strategi memilih peran dalam penentuan posisi, mencakup 

penentuan posisi produk atau merek yang diinginkan termasuk hambatan (margin) yang 

diperlukan untuk memuaskan dan memotivasi para penyalur. Harga mungkin digunakan sebagai 

komponen strategi pemasaran yang aktif (nyata) atau, malahan penakanan pemasaran mungkin 

pada komponen bauran pemasaran lainnya (seperti mutu produk). 

Berdasarkan galeri ukm.web.id berpendapat setelah menentukan produk apa yang ingin 

ditawarkan, selanjutnya adalah menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen. 

Harga menjadi sesuatu yang cukup sensitif  bagi pelanggan, salah satu yang menjadi pertimbangan 

dalam membangun strategi pemasaran adalah menentukan harga yang pas. Prinsip utama dalam 

menentukan harga adalah menghitung keseluruhan biaya yang diperlukan.  

5. Strategi Promosi 

Strategi iklan, promosi penjualan, penjualan personal, dan hubungan masyarakat (public 

relations/PR), semuanya digunakan untuk membantu organisasi berkomunikasi dengan 

konsumennya, menjalin kerjasama antarorganisasi, masyarakat, dan sasaran lainnya. Strategi 

promosi memainkan peran penting dalam menempatkan posisi produk di mata dan benak pembeli. 

Promosi memiliki tujuan yaitu memberitahukan, meningkatkan, dan membujuk pembeli serta 

pihak lain yang berpengaruh dalam proses pembelian. 

Bentuk promosi yang paling tradisional adalah iklan. Iklan adalah pemasangan informasi produk 

di berbagai media dan penerbitan mulai dari koran, majalah, tabloid, televisi, dan juga radio. Iklan 

memang efektif menjangkau khalayak yang luas, tetapi dari sisi biaya memang membutuhkan 

anggaran yang besar. Jika terasa bahwa biaya iklan di media massa cukup besar, bisa dicoba bentuk 

lain yaitu dengan brosur, leaflet, dan juga spanduk yang dipasang di sekitar wilayah di mana 

konsumen berada. Cara lain yang efektif adalah melalui promosi dari mulut ke mulut (mouth of 

mouth) di mana satu orang memberikan penjelasan kepada orang lain karena merasa mendapatkan 

manfaat yang baik dari produk atau jasa yang digunakan. Promosi ini sangat efektif karena 

biasanya orang lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh saudara ataupun teman-teman yang 

sudah merasakan terlebih dahulu. 

6. Penggunaan Teknologi Informasi 

Sistem informasi mengurangi waktu proses, meningkatkan komunikasi, dan membantu 

pengambilan keputusan. Sistem informasi memberikan keunggulan teknologi yang  penting, di 

mana banyak UKM tidak dapat menggunakan sepenuhnya. Sistem informasi akan menjadi hal 

yang penting di masa yang akan datang, menghubungkan kerjasama antar organisasi, pemasok, 

dan konsumen. 

7. Mencari Keunggulan Bersaing 
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Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen adalah hal penting yang mempengaruhi 

konsumen mereka. Pengaruh konsumen memperlihatkan bagaiman sebaiknya perusahaan bersaing 

di pasar. Konsumen yang puas merupakan asset yang sangat berharga; mereka menciptakan 

keunggulan daya saing bagi perusahaan. Jika biaya mendapatkan konsumen baru dan 

pengembangan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dijumlahkan, akan merupakan 

investasi yang besar. Setiap pemasar tentunya memiliki tujuan untuk selalu memuaskan konsumen 

dari penggunaan produk. Pemuasan konsumen harus disertai dengan pemantauan terhadap 

kebutuhan dan keinginan mereka. Mengidentifikasi atribut produk dan dukungan pelayanan yang 

dianggap penting oleh para pembeli pada saat mereka membeli dan menggunakan produk tersebut. 

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: (Ti Bei dan Cian, 2006). 

1. Sistem Pengiriman. Memindahkan produk dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir 

dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para pemasok, pabrikan, dan para 

perantara. Untuk dapat memuaskan konsumen, jaringan ini harus berfungsi sebagai unit 

yang terpadu dan terkoordinir, di mana semua anggotanya mengerti dan menanggapi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Performa Produk UKM. Performa dan keunggulan suatu produk yang dihasilkan sangatlah 

penting dijaga dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

3. Citra atau Merek. Para pelaku bisnis mengakui bahwa citra atau merek perusahaan yang 

baik merupakan keunggulan bersaing yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dari 

sudut positif. Untuk itu setiap UKM di Indonesia harus memiliki merek yang positif dari 

setiap produknya yang dijual. 

4. Hubungan Harga-Nilai. Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai dengan 

harga yang diberikan, oleh karenanya terdapat hubungan yang menguntungkan antara harga 

dan nilai. 

5. Kinerja/Prestasi Karyawan. Kinerja produk dan sistem pengiriman tergantung pada 

bagaimana semua bagian UKM bekerjasama dalam proses pemenuhan kepuasan konsumen. 

Setiap karyawan di UKM akan mempengaruhi konsumen, baik hal-hal yang menyenangkan 

ataupun yang tidak menyenangkan. 

6. Persaingan. Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan konsumen 

dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran umum UMKM Batik Trusmi 

Perkembangan batik tulis khususnya di daerah Trusmi Kulon secara umum semakin 

meningkat, yaitu ditandai dengan meningkatnya produksi batik tulis dengan ini maka pengrajin 

batik tulis Trusmi Kulon yang tidak pernah berhenti untuk memproduksi batik tulis. Adapun 

perkembangan batik tulis jika dilihat dari Pemasaran adalah sebagai berikut : 

Pada umumnya, pemasaran yang digunakan oleh pengrajin batik tulis di Desa Trusmi Kulon 

Kabupaten Cirebon adalah memasarkannya lewat mulut ke mulut (mouth of mouth). Pemasaran 

batik tulis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Batik tulis Trusmi sekarang ini 

tidak hanya dipasarkan di daerah Cirebon saja, melainkan ada beberapa pengrajin besar yang 

memiliki cabang di kota besar lain, seperti Jakarta dan Yogyakarta, sehingga pemasarannya 

semakin meluas. Selain itu ada beberapa pengrajin batik tulis besar yang pemasarnnya sudah 

sampai ke beberapa Negara lainnya. Selain itu perkembangan pemasaran juga mengalami 

peningkatan yaitu dengan disediakannya oleh pemerintah berupa pasar batik dengan harga sewa 

yang murah. Pasar batik tersebut dikhususkan untuk pengrajin batik rumahan (home industry) 

yang tidak memiliki showroom atau toko batik.Tujuannya agar pengrajin batik dapat memasarkan 

hasil produksinya secara langsung kepada konsumen, dengan harapan adanya peningkatan 
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penghasilan. Beberapa kendala yang dialami pengrajin batik dalam kaitanya dengan pemasaran 

batik antara lain : 

1.Kualitas Produk (Product) 

Hubungan yang kurang harmonis antara perajin dan pengusaha batik. kerap terjadi, pengusaha 

batik kerap menekan perajin, terutama dalam sisi ongkos pembuatan batik sehingga tidak bisa 

mengembangkan kualitasnya dan tidak ada kreativitas. Sehingga batik Cirebon ini terkenal dengan  

motif yang monoton. 

2. Hak cipta. (Product) 

Motif batik Cirebon jumlahnya mencapai ribuan. Kendati demikian, "Pengusaha kerap mencontek 

motif yang banyak peminatnya dari suatu toko. Meniru motif itu sebenarnya dilarang oleh undang-

undang karena menyangkut hak cipta. Akan tetapi, masalah hak cipta ini sulit diatasi karena ada 

rasa tidak enak untuk menegur pengusaha lain. "Sebabnya apa, kebanyakan pengusaha di desa ini 

memiliki hubungan darah. Jadi tidak enak rasanya menegur keluarga.  

3. Distribusi (Place) 

Banyaknya batik dari daerah lain yang dijual di Trusmi, Sehingga pengrajin dan pengusaha batik 

mengaku kecewa dengan kondisi yang terjadi saat ini. 

4. Terkait masalah ekspor. (Place) 

Banyak pengrajin dan pengusaha batik merasa sangat kesulitan dalam mengekspor batik ke luar 

negeri.  

5. Wisata batik Trusmi kurang dikenal di dunia internasional. (Promotion) 

Jumlah wisatawan asing baru mencapai 10% dari total wisatawan yang ada yang mengunjungi 

Batik Trusmi. Mayoritas dari mereka berasal dari Jepang. Bahkan menurutnya, beberapa tahun 

terakhir, kawasan Trusmi sepi dari wisatawan asing. Adanya anggapan bahwa batik Trusmi lebih 

mahal dibanding batik-batik dari daerah lain.(Price) 

 

Gambar 1. Saat Wawancara dengan Pemilik UMKM 

 

Gambar 2. Model Batik Trusmi                       
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Gambar 3. Peserta Pelatihan 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

Dari hasil pelatihan dan wawancara dengan mitra UKM Batik Trusmi maka dapat disimpulkan 

bahwa perlunya strategi pemasaran yang di terapkan pada UKM Batik Trusmi.  

1. Untuk masalah Produk (Product), perlunya bimbingan dan pelatihan  dari Pemerintah baik , 

pengusaha dan perajin batik di Trusmi dari pemerintah daerah mulai dari masalah hukum dan 

hak cipta, hingga bagaimana teknik membatik supaya lebih efisien dan efektif.sehingga dapat 

menghasilkan batik yang berkualitas. 

2. Untuk Masalah Harga (Price), bahwa batik Trusmi lebih mahal dibanding batik-batik dari daerah 

lain, hal ini harga sesuai dengan kualitas barang. 

3. Untuk Masalah Promosi (Promotion); Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan para 

blogger, yakni dengan membuat situs wisata Cirebon. Sehingga keindahan kota Cirebon dan 

batik Trusmi dapat dikenal sampai Manca negara. Selain itu  Pemerintah juga turut membantu 

kegiatan ekspor batik sehingga batik trusmi bisa dipasarkan di mancanegara. 

4. Untuk Masalah Saluran distribusi (Place); Pemerintah ikut membantu pengrajin maupun 

pengusaha batik dalam mengekspor batik ke luar negri. Sehingga batik Trusmi dapat dikenal 

ke manca negara. 

Saran.   Kegiatan tim PKM Untar berhasil meningkatkan penjualan dan daya saing UMKM 

Batik TRusmi secara berkelanjutan maka perlu diadakan kegiatan PKM yang berkelanjutan 

pada UKM Batik Trusmi agar bisa membantu dalam pengembangan UMKM Batik Trusmi 

sampai ke Mancanegara.   
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ABSTRAK 

 Pengaruh suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap pergerakan harga saham menjadi topik 

pembahasan utama dalam penelitian ini dengan tujuan yaitu melakukan analisis kedua variabel terhadap gejolak 

harga saham perusahaan perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2015. Metode 

penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan deskriptif dan verifikatif. Secara empiris, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat keeratan hubungan yang sangat kuat antara tingkat suku bunga dengan 

jumlah uang beredar sebesar 0,809 dengan adanya pengaruh yang tinggi terhadap harga saham sektor perbankan 

persero sebesar 64.3%. Hasil uji t menunjukkan bahwa apabila nilai tingkat suku bunga meningkat 1 satuan 

dengan asumsi variabel lain adalah tetap, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 1.352. Kemudian jika 

nilai jumlah uang beredar meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain adalah tetap, maka akan meningkatkan 

harga saham sebesar 67.737. Sementara hasil uji ANOVA dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 diperoleh 

nilai F hitung sebesar 54.15 > dari F tabel sebesar 3.16. Dengan demikian secara bersama-sama variabel tingkat 

suku bunga dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor perbankan persero. 

Kata kunci : Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Harga Saham 

 

1. PENDAHULUAN 

Negara dengan sistem keuangan yang kuat dan modern, telah memiliki perubahan 

paradigma tentang uang dan cara pengalokasiannya. Hal ini sangat diperlukan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Sektor yang memiliki peranan aktif 

dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara adalah sektor perbankan. Sektor ini 

diharapkan dapat berkembang dengan pesat guna menghadapi era persaingan global serta 

perkembangan investasi pada pasar keuangan Indonesia. Investasi pada pasar keuangan terbagi 

atas dua bagian yaitu pada institusi Pasar Modal maupun Pasar Uang. Pasar modal memiliki 2 

fungsi utama, yaitu: pertama sebagai tempat bagi perusahaan dalam memperoleh dana 

masyarakat pemodal. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi 

serta penambahan modal kerja. Kedua, menjadikan unsur masukan atau saran bagi masyarakat 

umum dalam melakukan investasi di berbagai tambahan instrumen keuangan lain, misalnya: 

saham, obligasi dan reksadana. Aktivitas pada lembaga bursa efek sangat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dikendalikan oleh institusi perusahaan, contohnya:  tingkat suku bunga, jumlah uang yang 

beredar, nilai tukar, serta kondisi ekonomi. Sedangkan faktor internal merupakan sesuatu hal 

yang masih dapat dikendalikan oleh institusi perusahaan, seperti: kinerja karyawan dan 

teknologi mesin. Perubahan yang terjadi atas faktor eksternal dan internal akan direspon cepat 

oleh pasar, sehingga berpotensi terhadap fluktuasi resiko dalam berinvestasi. Tingkat pada 

domain suku bunga akan memiliki pengaruh terhadap gejolak harga saham secara tak langsung. 

Contohnya: jika harga surat berharga atau saham mengalami kenaikan atau penurunan akibat 

gejolak suku bunga maka kemungkinan investor akan mengalami capital loss atau capital gain.  
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Saat ini bank indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 6.75%. Kebijakan 

ini ditempuh agar semua bank umum dapat menurunkan tingkat suku bunga kreditnya guna 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli dikalangan masyarakat.  

 

 
 Sumber : www.bi.go.id 

Gambar 1. Volatilitas Tingkat Suku Bunga 
 

Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, berdampak pada sensitifnya sektor 

perbankan. Masyarakat akan lebih mengutamakan dalam menyimpan uangnya sehingga akan 

berdampak pada biaya simpanan yang cukup besar dikeluarkan oleh pihak bank. Sementara 

pemahaman tentang jumlah uang yang beredar dapat pula diartikan secara sempit maupun luas. 

Adapun pengertian secara sempit, uang yang senantiasa beredar di masyarakat terdiri atas uang 

kartal sedangkan dalam arti luas disebut sebagai uang kuasi. Tinjauan terhadap hasil penelitian 

oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan adanya faktor jumlah uang yang beredar ini 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat perubahan harga saham. Hal ini terjadi akibat 

adanya tekanan inflasi yang memberikan dampak terhadap naik turunnya keuntungan 

perusahaan. Ketika inflasi tinggi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, Bank 

Indonesia secara otomatis akan merespon dengan menekan tingkat suku bunganya. Dengan 

tingkat suku bunga yang tinggi, masyarakat cenderung lebih memillih investasi di bank karena 

akan mendapatkan keuntungan dari bunganya. Namun sebaliknya jika tingkat suku bunga 

rendah, investor akan cenderung lebih memilih investasi pada pasar modal. 

 
 Sumber : www.bi.go.id 

Gambar 2. Volatilitas Jumlah Uang Beredar 

 

http://www.bi.go.id/
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Meskipun adanya peningkatan inflasi akibat jumlah uang yang beredar tinggi, minat 

masyarakat indonesia dalam berinvestasi pun ternyata masih belum banyak. Hal ini 

dikarenakan pola kehidupan masyarakat indonesia yang kebanyakan masih berperilaku 

konsumtif. Berbeda halnya dengan jepang yang memberlakukan tingkat suku bunga negatif. 

Tujuannya yakni agar masyarakat jepang tidak terus-menerus menyimpan uang karena akan 

menghambat roda pertumbuhan ekonomi negara. Pemaparan dalam fenomena yang terjadi, 

menunjukkan adanya permasalahan yang diakibatkan oleh pengaruh faktor tingkat pada suku 

bunga dan jumlah frekuensi uang beredar terhadap gejolak harga saham di sektor perbankan 

persero. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah agar dapat terbukti secara empiris serta 

diketahui hasilnya diantara pengaruh kedua variabel terhadap pokok permasalahannya yakni 

gejolak harga saham kekinian yang memiliki dampak global pada perekonomian negara. 

 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga dengan Harga Saham 

Suku bunga adalah suatu hal masukan penting dalam melakukan keputusan investasi. 

Apabila suku bunga turun, orang cenderung memilih untuk melakukan investasi jangka 

panjang. Sedangkan disaat suku bunga mengalami kenaikan, orang akan memilih berinvestasi 

untuk jangka yang pendek. Novianto berpendapat (2011:11), bahwa suku bunga ditentukan pula 

oleh adanya suatu permintaan atau penawaran terhadap uang. Gejolak adanya perubahan pada 

tingkat suku bunga akan mempengaruhi iklim investasi, dimana harga-harga dapat mengalami 

kenaikan atau penurunan pada tingkat bunga sehingga memungkinkan para pemegang surat 

berharga akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Apabila tingginya tingkat suku bunga, 

investor cenderung menanamkan modalnya kedalam bentuk tabungan atau deposito, atau dapat 

pula membeli instrumen obligasi yang memberikan bunga tetap, sehingga kemungkinan pasar 

bursa saham mengalami kelesuan. Namun sebaliknya apabila rendahnya tingkat suku bunga, 

kecenderungan dana akan mengalir ke pasar bursa saham.  

 

Pengaruh Jumlah Uang Beredar dengan Harga Saham 

Prospek perusahaan ditinjau dari proses kinerjanya yang dipengaruhi oleh berbagai 

variabel makro yang tidak terkendali. Jika terjadi gejolak pergeseran variabel tersebut, maka 

akan berhubungan dengan naik atau turunnya harga pasar saham. Tingkatan pada suku bunga 

memiliki pengaruh terhadap proses aktvitas dibursa saham. Tingkat suku bunga ini pun sangat 

ditentukan oleh permintaan atau penawaran terhadap uang. Selanjutnya akan mempengaruhi 

keputusan investor dalam berinvestasi. Misalkan pada instrumen surat berharga, dapat 

mengalami kenaikan/penurunan nilainya tergantung oleh tingkat suku bunga sehingga 

memungkinkan para pemegang surat berharga akan mengalami kerugian atau keuntungan. Jika 

tingkat suku bunga tinggi, para pemilik uang cenderung menyimpannya ke dalam tabungan atau 

deposito. Ataupun sebaliknya apabila rendah tingkat suku bunga, cenderung akan memilih 

pasar saham. Dengan demikian hubungan tingkatan suku bunga dan saham memiliki hubungan 

yang negatif (Novianto, 2011:11). Adapun faktor variabel makro lainnya yakni jumlah uang 

beredar. (Nugroho, 2008) berpendapat dalam penelitiannya, bahwa jumlah uang beredar 

berpengaruh signifikan terhadap indeks harga pasar saham. Hal ini dikarenakan uang yang 

beredar di indonesia sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka investasi pada 

pasar modal. 
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Gambar 3. Alur Kerangka Pemikiran 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode deskriptif dan verifikatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif 

merupakan suatu teknik dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, ataupun 

kelompok peristiwa dimasa sekarang. Tujuannya yaitu membuat deskripsi atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, sifat dan hubungan antar fenomena (Nazir, 

2003:54). Sedangkan penelitian verifikatif bertujuan dalam menganalisis hubungan kasualitas 

antar suatu variabel sehingga diperoleh hasil pembuktian yang menunjukkan ditolak atau 

diterima (Rasyad, 2003:12). Analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasi dan analisis regresi berganda guna menerangkan arah hubungan variabel 

independen dan dependen. Sementara dalam pengujian hipotesisnya menggunakan uji t dan uji 

F. 

 

Operasional Dalam Variabel Penelitian 

Operasional suatu variabel merupakan cara untuk mengestimasi konsep sehingga 

diperoleh hasil yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi, yakni faktor variabel penyebab 

masalah serta faktor variabel lainnya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Variabel bebas (X) atau independent variable 
 Variabel bebas merupakan faktor yang berpengaruh atau menjadi penyebab perubahan atas 

variabel terikat. Untuk penelitian ini variabel bebasnya adalah tingkat faktor suku bunga dan 

jumlah uang beredar.  

2. Variabel Terikat (Y) atau dependent variable 

 Variabel terikat merupakan variabel yang disebabkan oleh adanya pengaruh atas variabel 

bebas. Untuk penelitian ini faktor variabel terikatnya adalah harga saham yang merupakan 

panduan bagi investor guna berinvestasi di pasar modal. 
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Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Dalam Penelitian 
Variabel Definisi Operasional Indikator Satuan Skala Ukur 

Tingkat Faktor Suku 
Bunga 

Suku bunga SBI merupakan  

tingkat suku bunga yang 

dinyatakan dan ditentukan oleh 

Bank Indonesia. Suku bunga ini 

digunakan dalam masa 1 bulan dan 

pengukurannya dinyatakan dalam 

satuan persen. 

 
 
 
Bi rate 

 
 
 
Persen 

 
 
 
Rasio 

 
Jumlah Uang Yang 
Beredar 

Jumlah satuan uang yang beredar 

per tahun dalam milyar rupiah 

dihitung berdasarkan jumlah M2 

untuk periode 2011 – 2015 

 
 
M1 dan M2 

 
 
Rupiah 

 
 
Rasio 

 
Harga Saham 

Harga perlembar saham 
perusahaan sektor perbankan 
persero yang diperjualbelikan di 
pasar modal 

 
Harga penutupan 
periode 2011 – 2015 

 
 
Rupiah 

 
 
Rasio 

 

 Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder laporan 

keuangan lembaga perusahaan go public di bursa efek indonesia periode 2011 - 2015. Teknik 

samplingnya menggunakan metode purposive sampling. Yang menjadi Sampelnya adalah 

seluruh populasi dalam penelitian, yaitu perusahaan pada sektor perbankan telah terdaftar di 

bursa efek indonesia serta memenuhi kriteria tertentu. 

 

Tabel 2. Tabel Rata-rata Harga Saham Perbankan Persero 
Tahun Mandiri BTN BNI BRI 

2011 Rp    6.775,00 Rp  1.424,58 Rp  3.872,92 Rp    6.158,33 

2012 Rp    7.533,33 Rp  1.340,83 Rp  3.818,75 Rp    6.845,83 

2013 Rp    8.862,50 Rp  1.228,33 Rp  4.433,33 Rp    8.075,00 

2014 Rp    9.898,75 Rp  1.114,17 Rp  5.189,58 Rp  10.377,08 

2015 Rp  10.004,17 Rp  1.150,83 Rp  5.591,67 Rp  11.131,25 

    Sumber : www.idx.co.id 

Metode Dalam Analisis Data 

 Metode dalam analisis data yang diterapkan yaitu analisis korelasi dan regresi linier 

berganda. Analisis pengujiannya dilakukan secara verifikatif dalam menjelaskan apakah 

terdapat pengaruh tingkat faktor suku bunga dan jumlah uang yang beredar terhadap harga pasar 

saham. Berikut ini penjelasan masing-masing analisis datanya :  

1. Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda diterapkan dalam mencari hubungan antar 2 variabel bebas atau 

lebih secara simultan dikaitkan dengan variabel terikat, yang pada akhirnya akan diketahui 

arah dan kuatnya hubungan tersebut. Koefisien korelasi berganda (R) dengan empat 

variabel bebas dan satu variabel terikat dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
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𝑅𝑦 (1,2) = √
𝑏1 ∑ 𝑋𝐼𝑌 + 𝐵2 ∑ 𝑋2𝑌

∑ 𝑌2
 

Sumber : Buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  Tahun 2012 

 

2. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011:105). 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi berganda yang diaplikasikan kedalam pola penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui adanya pengaruh faktor suku bunga dan jumlah uang yang beredar 

terhadap harga pasar saham. Pola persamaannya adalah Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Kesesuaian fungsi regresi guna menaksir nilai sebenarnya dapat diukur melalui istilah 

Goodness of Fit-nya. Dalam ilmu statistik, diukur berdasarkan nilai koefisien determinasi, 

nilai pengujian t dan F. Perhitungan angka statistik dapat dikategorikan signifikan jika nilai 

uji statistiknya berada pada daerah kristis (Ho ditolak). Sebaliknya, dapat dikategorikan 

tidak signifikan jika nilai uji statistiknya berada pada daerah Ho yang diterima (Ghozali, 

2011:97).  

a. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

 Pengujian nilai statistik F menunjukkan tentang apakah variabel independen / bebas 

yang diteliti kedalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependennya. Hipotesis nol (Ho) yang akan diuji adalah mengenai apakah parameter 

dalam model harus = 0, atau hipotesis alternatif (Ha) tidak semua parameternya secara 

simultan = 0 (Ghozali, 2011:160). 

b. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

 Pengujian nilai statistik t menunjukkan tentang seberapa besar pengaruh satu variabel 

independen/bebas secara individual dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 

2011:105). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penjelasan pada gambar 1. Volatilitas faktor suku bunga, dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi pada faktor ini adalah 7.75% yakni terjadi pada bulan Januari 2014. 

Sementara nilai terendahnya sebesar 5.75% yakni pada bulan Februari 2012 hingga Mei 2013. 

Besarnya rata-rata peningkatan suku bunga setiap tahunnya sebesar 6.60% pada 2011, 5.77% 

pada 2012, 6.46% pada 2013, 7.53% pada 2014, dan 7.52% pada 2015. Hasil rapat dewan 

gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Februari 2015 menentukan untuk menurunkan Bi rate 25 

bps menjadi 7.5%, dengan faktor suku bunga deposito turun 25 bps menjadi 5.5% dan faktor  
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fasilitas kreditnya pun tetap di level 8% berlaku efektif sejak tanggal 18 Februari 2015. 

Kebijakan ini diputuskan dengan keyakinan bahwa inflasi akan terkendali. Kebijakan ini pun 

masih sejalan dalam upaya Bank Indonesia mengendalikan angka defisit transaksi berjalan pada 

tingkat yang lebih sehat. Bank Indonesia mengapresiasi atas kebijakan reformasi subsidi energi, 

kemudian rencana pembangunan infrastuktur, serta perbaikan iklim investasi termasuk pada 

pelayanan terpadu perijinan satu pintu.  

Penjelasan pada gambar 2. Volatilitas jumlah uang yang beredar menunjukkan bahwa 

nilai terendahnya terdapat pada bulan Februari 2011 Rp. 2.420,4 (triliun rupiah). Sedangkan 

nilai tertingginya pada bulan Desember 2015 Rp. 4.548,8 (triliun rupiah). Besarnya rata-rata 

jumlah uang beredar tahun 2011 sebesar Rp. 2.571,2 (triliun rupiah), tahun 2012 Rp. 3.043,9 

(triliun rupiah), tahun 2013 Rp. 3.465,3 (triliun rupiah), tahun 2014 Rp. 3.866,4 (triliun rupiah), 

dan terakhir pada tahun 2015 Rp. 4.357,7 (triliun rupiah). Jumlah uang yang beredar pada 

permulaan bulan Januari 2015 hingga Desember 2015 terus mengalami peningkatan. Hal ini 

dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penyaluran kredit kepada masyarakat. Tercatat 

penyaluran kreditnya mencapai Rp. 3.699 (triliun rupiah). Faktor lain adalah menurunnya 

bunga simpanan perbankan seiring kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan Bi rate ke 

level 7.5%.  

Berdasarkan proses pengolahan datanya, diperoleh hasil untuk pengujian korelasi 

berganda sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Koefisien Korelasi Berganda 

 
 Sumber : Hasil Olah Data 

 

Hasil analisis korelasi berganda menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0.809. 

Hal ini menyatakan adanya keeratan hubungan kuat antar variabel suku bunga, jumlah uang 

yang beredar dan harga pasar saham. Hasil analisis koefisien determinasi berdasarkan angka 

Adjusted R Square 0,643 = 64.3% menunjukkan besarnya pengaruh faktor suku bunga, jumlah 

uang yang beredar sebesar 64.3% terhadap harga pasar saham. Sementara itu, berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda dalam mengetahui pengaruh faktor suku bunga, jumlah uang 

yang beredar terhadap harga pasar  saham secara simultan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Sumber : Hasil Olah Data 

 

Formulasi model persamaan regresi linier berganda adalah Y = 603.665 + 1.352 X1 + 

67.737 X2 menunjukkan bahwa apabila nilai tingkat suku bunga meningkat 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya tetap, akan meningkatkan harga pasar saham sebesar 1.352.  

Sementara itu jika nilai jumlah uang beredar meningkat 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel 

lainnya juga tetap, akan meningkatkan harga pasar saham sebesar 67.737. Pengujian statistik 

secara simultan diaplikasikan guna mengetahui nilai prediksi kuatnya hubungan antar 2 

variabel/lebih secara bersamaan. Hasil pengujiannya (uji statistik F) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
Tabel 5. Uji hipotesis (uji F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sumber : Hasil Olah Data 

 

Nilai F hitung  dari tabel output ANOVA di atas, yaitu 54.145 menunjukkan hasil 

perbandingan antara F hitung dengan F tabel  dengan Ho ditolak, karena nilai F hitung 54.145 > F tabel 

3.16. Begitupun dengan nilai signifikansi 0.000 secara bersama-sama faktor tingkat suku bunga 

dan jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan harga pasar 

saham pada perbankan persero. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar berpengaruh cukup besar terhadap 

gejolak pergerakan harga pasar saham. Hal ini dikarenakan faktor tersebut memiliki sensitifitas 

tinggi meskipun acuan yang digunakan bukan tingkat suku bunga pada tiap bank, akan tetapi 

berdasarkan pada acuan tingkat suku bunga bank sentral melalui nilai BI-rate. Bagi para 

investor dapat melihat pola pergerakan harga saham ditinjau dari hasil analisis faktor suku 

bunga dan jumlah uang yang beredar selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas 

pada pasar modal. Hasil dari penelitian ini pun sekiranya dapat menjadikan wawasan 

peningkatan ilmu pengetahuan yang sangat mendalam bagi para peneliti dan kalangan 

mahasiswa guna memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang keuangan pasar 

modal.  

ANOVAb 

Model 
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.8297 2 2.4147 54.145 .000a 

Residual 2.5427 57 445924.857   

Total 7.3717 59    

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Uang Beredar 

b. Dependent Variable: Harga Saham 
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ABSTRAK 

 

 Bisnis tak selalu identik dengan kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Dari rumah pun kita bisa berbisnis 

jika kita jeli melihat peluang usaha.Cara yang paling sederhana untuk menentukan bisnis dirumah dalam 

menentukan bidang yang harus kita tekuni dan menambah pendapatan keluarga adalah memulainya dari hobi. Ini 

sudah dimulai di awal tahun 2015 oleh seorang ibu muda bernama Fitri. Ibu Fitri memulai usahanya dari hobi 

membuat kue dalam hal ini membuat brownies, yang awalnya hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. 

Masalah yang dihadapi Ibu Fitri adalah dalam pemasaran tanpa memikirkan biaya transportasi serta waktu yang 

dihabiskan untuk keluar masuk perkantoran ataupun sekolah dan pengendalian persediaan yang masih kurang 

efektif serta perhitungan akuntansi sederhana yang belum dipahami. Tujuan dilakukan dalam Pengabdian 

Masyarakat ini adalah untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi Ibu Fitri yaitu dengan 

memberikan penyuluhan berupa pengetahuan tentang Konsep Pemasaran yang baik serta memberikan pelatihan 

dalam menyusun Laporan Keuangan Sederhana dan memberikan pengetahuan tentang pengendalian Persediaan 

yang baik. Dari Hasil penyuluhan ini Ibu Fitri sudah bisa melaksanakan metode yang praktis dalam memasarkan 

produknya salah satunya menggunakan media sosial seperti facebook untuk memperkenalkan produknya dan 

melakukan pencatatan pada sebuah buku segala pengeluaran dan pemasukan dalam bisnisnya dan memisahkan 

dengan keuangan pribadi.  Disamping itu Ibu Fitri bisa menerima pesanan yang mendadak karena sudah 

melakukan stok persediaan bahan baku yang selalu diperlukan. Bantuan kukusan yang diberikan membuat Ibu 

Fitri bisa menghasilkan jumlah brownies yang lebih banyak dari sebelumnya.  

Kata Kunci : Pemasaran, Pengendalian Persediaan dan Akuntansi Sederhana 

 

1. PENDAHULUAN 

Jiwa bisnis perlu di pupuk dengan hal-hal yang sederhana di sekitar kita dengan 

memanfaatkan peluang-peluang kecil yang ada, misalnya saja bisa kita mulai dari tempat 

tinggal kita yaitu di rumah. Bisnis tak selalu identik dengan kegiatan yang dilakukan di luar 

rumah. Dari rumah pun kita bisa berbisnis jika kita jeli melihat peluang usaha. Pilihan untuk 

berbisnis di rumah sebenarnya cukup banyak. Cara paling sederhana untuk menentukan bisnis 

di rumah dalam menentukan bidang yang harus kita tekuni adalah memulainya dari hobi. Bagi 

yang hobi membuat kue kering/basah dapat memproduksi dalam  bentuk kemasan/tidak sesuai 

dengan permintaan/pesanan dan jangkauan pemasarannya (Pemasaran dalam sekala kecil 

dapat  dipasarkan sendiri atau dititipkan ketoko-toko kue).  

 Secara fakta banyak waktu-waktu yang terluang bagi ibu-ibu rumah tangga, sehingga 

banyak waktu yang hilang percuma tanpa sentuhan usaha-usaha mandiri untuk mengisi waktu 

tersebut untuk kegiatan menambah pendapatan keluarga. Kita memang harus mengerti bahwa 

untuk menggugah semangat dan minat usaha tersebut diperlukan suatu pioner penggerak yang 

notabene punya kemampuan lebih dan skill wirausaha. Dengan demikian diharapkan dapat 

menggugah semangat dan minat untuk berusaha menambah pendapat keluarga.  

 Di Tunggul Hitam tepatnya di Perumahan Green Harmonis usaha rumahan ini sudah 

dimulai di awal tahun 2015 oleh seorang ibu muda. Dengan alasan ingin focus mengurus anak, 

ibu ini mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan. Tentunya keputusan ini dengan 

sendirinya akan menghilangkan pendapatan keluarga yang biasanya diterimanya setiap bulan 

disamping pendapatan suaminya. Ibu Fitri memulai usahanya dari hobi membuat kue dalam hal 

ini membuat brownies, yang awalnya hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga.  
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 Kemudian hobi ini mulai dikembangkan dengan membuat kue untuk dicicipi tetangga. 

Untuk menciptakan konsumen dari sebuah bisnis di rumah dapat kita mulai dari lingkup yang 

paling kecil yakni kerabat dan teman juga tetangga. Orang terdekat di lingkungan kita yang 

telah mengenal kita dengan baik akan lebih mudah untuk percaya pada kita dan kemungkinan 

besar akan membutuhkan produk yang ditawarkan jika memang mereka membutuhkan. 

Keuntungan lain yang didapat dari bisnis di rumah yang dimulai dari hobi adalah yaitu akan 

lebih santai dan menikmati proses bisnis tersebut. Jadi, tak monoton mengejar keuntungan yang 

kadang membuat stress jika target keuntungan tidak kunjung tercapai.  

 Setelah yakin dengan kue yang dihasilkannya disukai orang, ibu Fitri mencoba untuk 

memasarkan dengan cara mendatangi kantor- kantor ataupun sekolahan. Setiap hari ibu Fitri 

menghasilkan 30 bh sampai 35 bh brownies yang di diproduksi mulai subuh dan dipasarkan 

sekitar jam 11 siang. Metode pemasaran yang dilakukan mendatangi konsumen satu persatu 

tanpa memikirkan biaya transportasi maupun waktu yang dihabiskan untuk keluar masuk 

perkantoran ataupun sekolah. Pada hari yang sama ibu Fitri akan membeli keperluan bahan 

untuk produksi brownies  esok harinya. Keterbatasan modal dan pemikiran bahan harus selalu 

baru membuat ibu Fitri tidak pernah untuk menyediakan persediaan bahan baku. Prinsip yang 

ada saat ini adalah semua brownies terjual habis dan hasil penjualan itu diputarkan kembali 

untuk esok harinya. Kadang ini menjadi kendala disaat ada pesanan mendadak karena tidak ada 

persediaan bahan yang akan diolah. Ibu Fitri belum lagi melakukan perhitungan untuk melihat 

biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan hasil penjualan. 

 Permasalahan yang dihadapi ibu Fitri adalah tidak memperhitungkan biaya yang timbul 

dalam memasarkan brownies karena yang diharapkan  kue yang ditawarkan laris terjual, 

kemudian belum menggunakan pengendalian persediaan yang baik dan penggunaan akuntansi 

sederhana belum diterapkan sehingga tidak mengetahui kondisi keuangan yang  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Dalam rangka pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan metode : 

a. Memberikan pengetahuan tentang konsep pemasaran yang baik.  

Teknik pemasaran yang baik didukung oleh strategi pemasaran yang efektif. Dengan strategi 

tersebut, proses marketing dapat dipertahankan, bahkan cara baru dalam memasarkan produk 

juga bisa kita temukan dan membuat pelanggan semakin loyal. Tentu saja, jangan abaikan 

faktor kualitas produk yang merupakan poin penting bagi pemasaran itu sendiri. Metode yang 

diberikan dengan pengarahan langsung secara teori juga memperkenalkan sarana promosi 

berupa akun facebook dan penggunaannya dalam memasarkan produknya.  

b. Memberikan pelatihan dalam menyusun Laporan keuangan sederhana 

Pelatihan ini bertujuan agar pebisnis yang dimulai dengan usaha rumahan ini bisa mengetahui 

kondisi keuangan dari bisnis yang dijalankan. Karena banyak sekali bisnis-bisnis rumahan 

tidak berlanjut karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik sebagai akibat bercampur 

antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Tapi dengan memiliki niatan ingin serius 

menjalankan bisnisnya dan ingin terus berkembang maka sangat disarankan untuk melakukan 

pencatatan transaksi keuangan / pembukuan. Metode yang digunakan langsung praktek 

membuat dan  penyusunan laporan keuangan sederhana dan praktis. 

c. Memberikan pengetahuan tentang Pengendalian Persediaan yang baik 

 Pada prinsipnya pengendalian persediaan di dalam suatu usaha dapat mempermudah atau 

memperlancar jalannya proses produksi yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk 

memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada pelanggan. Namun pengendalian 

persediaan sangat diperlukan mengingat usaha rumahan masih dengan skala modal yang kecil. 

Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. 

Apapun usahanya, ketersediaan stok barang merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah 
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usaha.  Persediaan bahan baku yang cukup dapat mempelancar proses produksi serta barang 

jadi yang dihasilkan harus dapat menjamin efektifitas kegiatan pemasaran, yaitu memberikan 

kepuasan kepada pelanggan’. Metode yang digunakan simulasi mengenai pengendalian 

persediaan seperti metode FIFO dan dengan metode diskusi langsung tentang hal-hal yang 

kurang dipahami oleh Ibu Fitri. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan metode yang digunakan maka dapat kita 

rangkum dari hasil Pengabdian ini adalah : 

1. Strategi pemasaran yang telah diajarkan secara teori dan metode promosi yang 

diperkenalkan salah satunya dengan facebook telah mendapat respon yang cukup baik dari 

konsumen, ini terbukti terhadap peningkatan pesanan ibu Fitri. Sebelumnya ibu Fitri datang 

ke kantor-kantor dengan menjajakan brownies, tetapi sekarang sudah ada yang melakukan 

orderan melalui facebook dan pesanan untuk acara-acara kantor seperti pesanan kue kotak. 

Dengan semakin banyaknya pesanan  mengharuskan ibu Fitri untuk mengembangkan 

usahanya dengan membuat kue-kue seperti jajanan pasar dan lebaran tahun kemarin ibu 

Fitri juga menerima pesanan untuk kue kering Lebaran.  

2. Metode Pembukuan Sederhana yang sudah diberikan secara teori kepada Ibu Fitri sudah 

diterapkan langsung terutama dalam hal pencatatan pengeluaran dan pemasukan dari hasil 

penjualan kue, termasuk di dalam ini pemisahan antara keuangan bisnis dengan keuangan 

pribadi. Sehingga Ibu Fitri sudah bisa melihat berapa keuntungan atau laba bisnisnya 

selama satu bulan. Dan ini sangat membantu Ibu Fitri di dalam melakukan pembelian bahan 

baku berikutnya.  

3. Dalam hal pentingnya persediaan untuk meminimumkan harga per unit, sudah bisa 

diterapkan oleh Ibu Fitri dengan melakukan stok persediaan bahan baku. Ini sangat 

membantu Ibu Fitri berproduksi untuk pesanan mendadak. Dengan dilakukannya 

persediaan ini ibu Fitri tidak pernah lagi menolak pesanan pelanggan dan ini sangat bagus 

dalam perkembangan usaha Ibu Fitri untuk membuat konsumen menjadi loyal. 

 

 
Gambar 1: Penyampaian dan diskusi Materi 

 

 
Gambar 2: Penyampaian dan Diskusi Materi 
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4. Setelah ke 3 materi disampaikan untuk menjawab masalah yang dihadapi Ibu Fitri, pada 

akhirnya Ibu Fitri meminta bantuan untuk dibelikan kukusan yg lebih besar dan tim 

menyanggupi. Setelah kami lakukan survey berikutnya ternyata kukusan ini membuat hasil 

produksi kue Ibu Fitri semakin banyak dan ini otomatis terjadi peningkatan penjualan Ibu 

Fitri sekaligus peningkatan pendapatan. 

 

 
Gambar3: Penyerahan Kukusan 

 

 
Gambar 4: Peralatan Loyang 

 

 
Gambar 5: Kegiatan Membuat Kue 
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5. KESIMPULAN 

 Secara fakta banyak waktu yang terluang bagi ibu-ibu rumah tangga dan ini dapat 

dimanfaatkan dengan kegiatan menambah pendapatan keluarga dengan membuat usaha 

rumahan yang dimulai dari hobi. Ibu Fitri merupakan salah satu ibu rumah tangga yang berani 

resign dari pekerjaan untuk memulai usaha rumahan berawal dari hobi dan telah mendapatkan 

penyuluhan dari Tim Fakultas Ekonomi dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 Dari hasil penyuluhan ini Ibu Fitri bisa mengambil peluang bisnis yang ada dengan 

maksimal dalam penggunaan media sosial, apalagi dengan sudah semakin banyaknya 

pesanan-pesanan yang dilakukan oleh perkantoran dan tetap mempertahankan kualitas serta 

cepat merespon permintaan pelanggan. Dari segi persediaan, Ibu Fitri sudah melakukan 

persediaan sehingga bisa menerima pesanan tanpa ada lagi penolakan terhadap pesanan 

pelanggan.Dengan pembukuan yang telah dijelaskan, kedepan Ibu Fitri sudah bisa mengetahui 

perkembangan usahanya dengan mengetahui untung ataupun rugi dari usaha yang dijalankan. 

Sesuai dengan kukusan yang diminta Ibu Fitri untuk lebih banyaknya dalam berproduksi 

brownies sehingga bisa memenuhi semua permintaan pelanggan. 
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ABSTRAK 

Dunia terus berubah dan menuntut perubahan. Peran kewirausahaan bagi pertumbuhan ekonomi saat ini bukan 

hanya meningkatkan output dan pendapatan per kapita, tetapi juga perubahan dalam struktur bisnis dalam 

masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki andil dalam mendorong entrepreneurial baru. Oleh 

karena itu program Pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai program untuk memberikan penyuluhan 

kreativitas dan inovasi kewirausahaan kepada generasi muda khususnya siswa SMK Dharma Widya agar dapat 

memiliki minat dan pengetahuan dasar mengenai perencanaan kewirausahaan. Dari hasil evaluasi yang diberikan 

siswa/i SMK Dharma Widya secara tidak langsung menginformasikan tentang masih kurangnya penyuluhan seperti 

yang diadakan tim penyuluh dari FE Untar. 

Kata kunci: perubahan, entrepreneurial, pengetahuan kewirausahaan. 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat saat ini khususnya kaum muda acap kali disuguhkan dengan kesuksesan salah 

satu jenis usaha yang muncul di media sosial maupun media nusantara. Namun, edukasi 

kewirausahaan berbentuk pengetahuan dan praktik belum sepenuhnya dimengerti dan disadari 

proses yang harus dilewati.  

Edukasi mengenai kewirausahaan menjadi penting karena beberapa faktor, antara lain: 

1. Terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap kreatifitas dan inovasi yang mampu memunculkan 

peluang usaha baru. 

2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kewirausahaan dan bisnis itu 

sendiri. 

3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal keamanan baik dalam sistem penjualan, 

pembayaran maupun pengiriman barang. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhitungkan keuangan dan perpajakan dari hasil 

transaksi. 

Inovasi merupakan salah satu topik yang banyak diteliti secara luas di berbagai latar 

belakang bidang ilmu (Fagerberg, Mowery, & Nelson 2004). Berbagai penelitian di bidang ilmu 

sejarah, ekonomi, hukum, teknik, sosiologi, manajemen, pemasaran, bisnis internasional, dan 

kebijakan pubik telah dilakukan untuk menyelidiki faktor – faktor yang mendorong munculnya 

inovasi di berbagai negara (Fagerberg, Mowery, & Nelson 2005; Murtha, Lenway, & Hart 2001; 

Song & Parry 1997). 
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Sejumlah penelitian membuktikan bahwa dari berbagai bentuk inovasi yang ada di berbagai 

negara, terdapat empat faktor utama yang menjadikan sebuah perusahaan lebih inovatif 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Empat faktor tersebut adalah tenaga kerja ahli, sumber daya 

modal, dukungan pemerintah, serta budaya (Dermirguc-Kunt & Levine 2001; Stern, Porter, & 

Furman 2002; Nelson 1993). 

Inovasi dibutuhkan untuk tetap dapat memenangkan persaingan di pasar. Dalam konteks 

berbisnis, wirausaha – wirausaha saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan, baik dari 

segi perkembangan produk, perubahan selera konsumen, hingga peraturan pemerintah yang dapat 

mengubah kegiatan berbisnis. Kebutuhan untuk dapat menciptakan produk yang lebih baik dalam 

waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih efisien hampir menjadi kendala bagi seluruh 

wirausaha di industri mana pun. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi wirausaha saat 

ini adalah menciptakan inovasi – inovasi baru yang berkelanjutan dan tepat waktu sesuai untuk 

dapat mencapai keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Christensen, 1997) 

Peter F. Drucker yang dikenal sebagai pakar di bidang manajemen berpendapat bahwa dalam 

sebuah kegiatan usaha, tujuan utama yang harus dicapai adalah menciptakan pelanggan. Oleh 

karena itu menciptakan pelanggan menjadi tujuan utama setiap usaha maka fungsi utama yang 

harus dijalankan oleh setiap bisnis adalah pemasaran dan inovasi (Drucker & Maciariello, 2008). 

Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat memikirkan dan mengembangkan ide-ide 

baru, cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang, sehingga muncul solusi kreatif. Inovasi 

adalah kemampuan untuk mengimplementasi ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan 

peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan orang. Inovasi harus bisa 

diterima oleh pasar. Kewirausahaan adalah sebuah proses disiplin dan sistematis dalam 

menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan, problem, dan peluang pasar. 

Peluang generasi muda untuk menjadi wirausahawan saat ini semakin terbuka lebar. 

Pemerintah telah memberikan ruang yang luas untuk generasi muda berkarya dan berkreasi. Untuk 

menjadi wirausahawan muda hanya dibutuhkan modal kemauan yang kuat, keberanian dan 

kesiapan mental meninggalkan “zona nyaman” menuju zona ketidakpastian yang sarat peluang 

dan tantangan. 

Generasi muda dipercaya merupakan “gudang” kreativitas. Generasi muda adalah sumber 

daya produktif yang dengan ide kreatifnya dapat membuka sebuah usaha (wirausaha) yang juga 

membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif 

karena menyediakan lapangan kerja. Maka semakin banyak generasi muda yang membuka usaha 

akan membantu perekonomian negara. 

Memiliki jiwa entrepreneur berarti mendorong seseorang untuk berpikir mandiri, kreatif, 

inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah, seperti layaknya seorang 

wirausaha ketika memulai usahanya dari bawah. Alangkah baiknya bila cara dan proses berpikir 

tersebut ada di setiap pikiran generasi muda yang menjawab tantangan dan bisa mengambil 

peluang. Sayangnya, banyak generasi muda anak SMU/SMA jika ditanya “apa yang ingin 

dilakukan setelah lulus SMA/SMU, apakah mancari pekerjaan, membuka usaha baru, atau menjadi 

karyawan sambil membuka usaha baru?” Mayoritas dari mereka akan menjawab menjadi 

karyawan atau mencari pekerjaan. Mindset inilah yang perlu diubah pada para generasi muda. 

Karena mayoritas akan menjawab untuk menjadi karyawan setelah menyelesaikan 

pendidikan sekarang, maka ini akan sangat disayangkan, mengingat Indonesia merupakan negara 

dengan piramida muda, dimana usia produktif mendominasi. Jumlah wirausaha Indonesia baru 3,1 

% dari populasi, Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 

5 %, China 10 %, Singapura 7 %, Jepang 11 % maupun AS yang 12 %.  Maka Indonesia masih 

perlu meningkatkan wirausahanya lagi. Tentunya, wirausaha tidak semudah membalikkan telapak 
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tangan. Perlu sebuah sistem yang baik, dijalankan secara konsisten, di kontrol, dan ditanamkan 

sejak dini pemikiran jiwa wirausaha pada setiap insan Indonesia. 

Karena banyak generasi produktif di Indonesia yang masih menganggur, maka sangat 

diperlukan kesiapan mental para generasi produktif untuk memulai usaha baru. Di makalah ini kita 

akan lebih membahas perlunya kreativitas dan inovasi bagi wirausahaan muda khususnya siswa 

SMA/SMU. 

 

Permasalahan Mitra 

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan piramida muda, dimana usia produktif 

mendominasi. Maka alangkah baiknya bila setiap generasi muda bisa membuka usaha baru dengan 

kekreativan dan inovasinya. Karena para generasi muda dipercaya mampu meningkatkan 

kemampuan ekonomi, maka diperlukan generasi muda untuk bisa berkreatif dan berinovasi. 

Generasi muda dipercaya lebih mengetahui tren sekarang, sehingga akan lebih mudah bagi 

mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru yang akan terjual dengan baik di saat ini. Tetapi, 

tidak cukup hanya menghasilkan sesuatu yang akan terjual laris di saat ini, disinilah diperlukan 

ide-ide kreatif dan inovasi meraka. 

Bila para generasi muda bisa menggunakan otak mereka yang masih fresh dan mengetahui 

apa yang diperlukan pasar saat ini maka dipercaya akan mampu membuka usaha yang baru dan 

menciptakan pasar baru. Tentunya kreativitas diperlukan bila ada rencana membuka usaha baru. 

Kreativitas merupakan sebuah dasar untuk memulai usaha baru. Pada wirausahaan jenis apapun, 

kreativitas diperlukan.  

Jika wirausaha mampu membuka bisnis yang baru maka akan menjadi ciri khas bagi produk 

tersendiri, meskipun akan ada yang ikuti ide-ide yang telah dimunculkan. Tetapi sebagian 

konsumen tetap akan ingat bahwa kitalah yang memunculkan ide tersebut, kitalah yang pertama 

meluncurkan ide baru itu. 

Pada persaingan global yang sengit ini, wirausaha muda memerlukan kreativitas yang lebih 

agar bisa menghindari pengangguran. Dengan adanya kreativitas dan inovasi, wirausaha muda bisa 

mengembangkan usahanya ke arah yang kreatif. Jadi jika seorang wirausaha muda bisa 

menciptakan ide bisnis yang benar – benar kreatif dan inovatif serta bisa tetap eksis meskipun di 

tahap krisis dengan arti mampu bertahan dalam persaingan yang ketat, maka wirausahaan itu 

dipercaya mampu membawa dampak yang baik bagi perekonomian. 

Dalam berbisnis, wirausahaan akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah seperti cara 

bertahan hidup di persaingan yang ketat, dituntut untuk terus mengembangkan produk, untuk 

menyelesaikan masalah-masalah seperti itu juga diperlukan ide kreatif dari wirausahaan. Karena 

persaingan tidak pernah berhenti sehingga ide kreatif wirausahaan akan selalu diuji apakah bisa 

menghasilkan ide-ide untuk memperbaiki produk agar menjadi lebih unggul dan menjadi 

keunggulan kompetitif yang bisa berhasil bertahan di pangsa pasar. 

Karena ide-ide baru yang ada di pikiran generasi muda yang masih fresh, imajinasinya masih 

kuat. Terkadang bisnis baru muncul dari imajinasi yang kita anggap tidak mungkin terjadi. Maka 

dari sini wirausaha muda juga berperan untuk memunculkan bisnis baru yang kreatif. 

Dengan anggapan bahwa wirausaha muda mampu memunculkan binis baru yang kreatif 

dengan sistem usaha yang berbeda, bukan meniru-niru bisnis lain yang telah ada, kita diharapkan 

agar bisa membuka pangsa pasar yang baru. Jika kita meniru bisnis yang telah ada itu sama artinya 

dengan kita memasuki pangsa pasar yang telah ada persaingan dan kita berkedudukan sebagai 

pebisnis baru dalam pasar yang telah ada, itu akan jauh lebih susah jika kita mampu menciptakan 

pangsa pasar yang baru. Jika kita menciptakan pangsa pasar yang baru maka kedudukan kita sama 

menjadi pebisnis baru namun kita lebih aman karena peluang bisnis itu kita yang buka, sehingga 

belum ada persaingan sebelumnya. 
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Setiap bisnis pastinya ingin berjalan panjang, agar bisnis kita bisa berjalan panjang, respon 

dari konsumen akan menjadi kunci penting. Oleh karena itu, diperlukan ide-ide kreatif 

kewirausahaan dan terus menerus berinovasi. Jika wirausaha cukup kreatif, maka ia akan bisa 

selalu mendapat ide baru untuk mengemas ulang produk yang lama sehingga bisa menciptakan 

nilai tambah bagi produk yang lama. Dengan cara ini akan bisa menarik konsumen baru yang akan 

meningkatkan laba perusahaan, langganan pun menjadi lebih setia karena bisa merasakan 

perusahaan kita masih berjalan dengan bagus dan tidak jenuh karena produk kita terus 

berkembang. Dengan adanya inovasi, maka konsumen yang membeli produk dan puas akan 

memberitahu kepada lingkungannya, di sini juga akan mendapatkan keuntungan promosi / 

pemasaran produk sehingga produk yang terjual juga semakin lancar. 

Meskipun, wirausaha muda yang memiliki ide-ide kreatif dan inovasi sangat diperlukan, 

namun masih banyak generasi muda yang tidak kreatif dan inovasi. Ada beberapa alasan yang 

menyebabkan generasi muda tidak kreatif dan inovasi antara lain lebih memilih menjadi karyawan 

yang hanya terima gaji tetap, lingkungan/keluarga tidak mendukung untuk melakukan wirausaha, 

kurangnya modal usaha untuk menjalankan usaha baru, dan lain-lain. 

Di era modern ini, semuanya serba instan merupakan salah satu penyebab yang 

menyebabkan generasi muda menjadi tidak kreatif dan inovasi. Dengan ada barang-barang yang 

instan, maka sulit bagi mayoritas generasi muda untuk mencoba berpikir dari manakah barang itu 

berasal, apakah bisa menghasilkan sesuatu yang barang lain dari barang tersebut. Mereka juga 

takut berbeda dengan orang lain, sehingga para generasi muda akan lebih memilih menjadi 

pengikut orang lain, yaitu sebagai konsumen dibandingkan untuk berpikir. 

Dalam era modern juga menyebabkan siswa terlalu bergantung pada teknologi, jadi kalau 

ada yang tidak dimengerti, mereka memilih langsung mencari informasi dari teknologi 

selengkapnya dibandingkan untuk menelaah pelan-pelan yang bisa membantu mereka berpikir ide-

ide yang belum sempat dipikirkan. 

Pengaruh orang tua juga akan menjadi hal yang menghambat kreativitas dan inovasi generasi 

muda. Ada orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk berwirausaha saat belajar karena 

dianggap bisa mengganggu pelajaran di sekolah. Padahal yang dipelajari di sekolah itu hanyalah 

teori, manusia membutuhkan lebih banyak praktek agar bisa memunculkan ide-ide kreatif yang 

berguna untuk teori yang telah dipelajari.  

Perilaku orang tua yang tidak mendukung perbuatan anaknya juga akan menghambat ide-ide 

kreatif yang mungkin muncul dari anaknya. Karena walaupun anaknya tekad untuk melakukan 

sesuatu, jika tidak mendapat dukungan dari orang tua, maka kebanyakan dari mereka akan susah 

bertahan lama untuk mencoba hal baru dan akan menjadi semakin tidak percaya diri saat terjadi 

kegagalan.  

Pengaruh orang tua juga bisa pada pengaturan jalan sejak kecil, jadi sejak kecil anaknya 

dituntut untuk menjalani apa yang telah direncanakan, ini akan menyebabkan anaknya menjadi 

tidak mandiri, malas berpikir, karena segala sesuatu telah direncanakan oleh orang tuanya dan 

orang tua kadang tidak bisa terima jika anaknya tidak mengikuti perjalanan yang telah ditetapkan 

sehingga meskipun anaknya telah berpikir yang beda tetapi mereka juga tidak bakal mengeluarkan 

pendapat yang beda dengan orang tua. Karena adanya sifat tidak mandiri dan malas berpikir maka 

ide-ide kreatif tidak akan muncul tanpa berpikir. 

Karena adanya perjalanan yang telah diatur orang tua sejak kecil, juga menyebabkan anaknya 

susah untuk keluar dari zona aman tersebut, sehingga anaknya akan menjadi tidak nyaman jika 

menyimpang dari perjalanan yang telah diatur oleh orang tuanya. 

Karena pengetahuan yang didapat dari pendidikan Indonesia masih mengacu pada  teori, 

kecerdasan dilihat dari nilai, maka walaupun mereka ada terpikir ide-ide kreatif, tetapi mereka 

akan berpikir ulang bahwa hal itu tidak mungkin terjadi atau mustahil untuk terjadi, sehingga 
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kurang bisa menerapkan apa yang telah dipikirkan. Mereka hanya akan mengikuti apa yang telah 

diajarkan. 

Karena yang didapatkan itu kebanyakan masih berupa teori, maka pikiran dari generasi 

mudah masih sempit, sehingga siswa cenderung susah untuk menerapkan apa yang telah kepikir 

olehnya. 

Pengaruh guru juga membawa dampak bagi kreativitas dan inovasi siswa, banyak guru yang 

tidak bisa menerima kesalahan dirinya, sehingga jika ada siswa yang memberi pendapat yang beda, 

malah akan diceramahin bahwa apa yang guru bilang itu benar, siswa akan menjadi tidak percaya 

diri dalam mengungkapkan pendapatnya, juga menjadi takut bersaing karena setelah 

mengeluarkan pendapat yang berbeda, malah disamain oleh gurunya. 

Dengan adanya penyebab di atas, maka siswa cenderung susah untuk mencoba hal baru, 

karena untuk mencoba sesuatu yang baru diperlukan ide-ide kreatif yang akan ada jika telah 

memiliki pikiran yang luas. Rasa tanggung jawab siswa biasanya masih rendah karena adanya 

perjalanan yang telah diatur, jadi dengan rasa tanggung jawab yang rendah, mereka cenderung 

tidak berani mencoba hal baru, mereka tidak berani menghadapi kegagalan atas keputusan mereka 

karena tidak terbiasa melakukan keputusan sejak dini. Padahal melakukan hal yang inovatif sangat 

membutuhkan rasa tanggung jawab. 

Siswa kurang dimotivasi untuk membuat hal yang bersifat inovatif sejak dini karena 

pengaruh orang tua. Penguatan motivasi berprestasi dan pengembangan diri sangatlah penting bagi 

wirausaha muda untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya. Menurut Sonny (dalam 

Lupiyoadi Rambat: 2004) dalam diri pengusaha, mengenal potensi dirinya akan menimbulkan 

dorongan bahwa mengenal berbagai hal yang telah dicapai sebenarnya akbiat dari perilaku dirinya 

memanfaatkan kekuatan dan kelemahan, sebenarnya diyakini sebagai faktor-faktor yang dapat 

mendorong pencapaian cita-cita dan tujuannya. Semakin menyakini makna prestasi dirinya, 

semakin menyakini bahwa prestasi harus dapat mendorong untuk terwujudnya prestasi yang lebih 

baik lagi. 

Prestasi yang sudah baik pada diri wirausaha muda akan tertantang untuk mewujudkan 

prestasi yang sempurna. Tujuan dan tekad diri akan membangkitkan semangat berprestasi. 

Entrepreneurship tidak hanya diajarkan dalam seminar maupun konteks buku. Entrepreneurship 

perlu sebuah praktik dan contoh aktual serta pembuktian di lapangan untuk membentuk sebuah 

kemampuan berwirausaha. Penalaran adalah cara terbaik untuk mengajarkan Entrepreneurship. 

Ketidakseimbangan dinamis membuat wirausaha muda terus terpacu membuat inovasi sebagai 

pemecahan masalah. Bukan kendala untuk berhenti berpikir kreatif. Penanaman jiwa wirausaha 

seperti berani bertanggung jawab, mandiri, kreatif dengan terjunnya generasi muda ke dunia 

Entrepreneurship, tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi berperan pula dalam 

perkembangan ekonomi bangsa (khusunya ekonomi kreatif) untuk meningkatkan perkembangan 

ekonomi nasional. 

SMK Dharma Widya Sewan – Tangerang merupakan sekolah kejuruan yang tertarik untuk 

bekerja sama dengan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara untuk memberikan 

penyuluhan dan pengarahan terkait kewirausahaan ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut, program dan experienced sharing dalam bentuk 

penyuluhan kreatifitas dan inovasi kewirausahaan ini perlu dilakukan dan dipahami oleh semua 

kalangan masyarakat khususnya kaum muda agar dapat mempersiapkan diri dan memperluas 

wawasan mereka di bidang kewirausahaan. 

Khalayak sasaran adalah para siswa SMK Dharma Widy di Tangerang hal ini berkaitan 

dengan promosi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara sebagai salah satu fakultas terbaik 

yang menawarkan ilmu kewirausahaan. 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di sekolah tersebut dengan jumlah panitia 

dosen sebanyak empat orang dengan target total peserta sebanyak 80 orang (namun dihadiri oleh 

lebih dari 100 siswa) dilaksanakan dalam bentuk seminar/pelatihan selama 2 jam. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian ini memiliki manfaat bagi mitra maupun bagi institusi pendidikan, 

yaitu: 

1. Bagi  peserta 

a. Mendapatkan pemahaman mengenai kreatifitas, inovasi, dan kewirausahaan itu sendiri. 

b. Pelaku muda dapat menyadari bagaimana mendapatkan penghasilan lebih dari wirausaha 

berbasis kreatifitas dan inovasi. 

c. Menambah pengetahuan bagi pelaku muda untuk mengelola keuangan dan melaporkan 

perpajakan dari transaksi yang terjadi. 

2. Bagi tim dosen PKM FE Universitas Tarumanagara 

Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

dengan  membagikannya  kepada masyarakat sebagai salah satu wujud tri dharma perguruan 

tinggi. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam 4 bagian utama: penyusunan 

materi, pembuatan proposal, pelaksanaan, dan proses pelaporan. 

Penyusunan materi dilakukan dengan berdiskusi, bertukar pengalaman dan mencari literatur 

pendukung mengenai kreatifitas dan inovasi kewirausahaan sehingga dapat diwujudkan dalam 

sebuah materi yang padat dan menarik untuk dijabarkan bagi peserta penyuluhan.  

Pelaksanaan direncanakan akan berlangsung selama setengah hari mulai pukul 09.00 sampai 

dengan pukul 12.00 dimana acara akan berlangsung dalam tahapan pemberian materi, permainan, 

tanya jawab dan sharing mengenai kreatifitas dan inovasi kewirausahaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semakin maju suatu negara, maka semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula 

orang menganggur. Maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan 

lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja, karena 

kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek 

pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalis, dan pengawasan. 

Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha 

itu sendiri. Generasi muda dengan semangat darah muda ditunjang ide kreatif yang dimilikinya 

jika diarahkan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas dan berdampak pula pada 

suksesnya pembangunan. 

Menumbuhkan jiwa wirausaha yang tangguh pada diri seseorang memang membutuhkan 

waktu yang terbilang lama dan dibutuhkan kesabaran untuk selalu mengasahnya serta perlu untuk 

kerja sama dari lingkungan pribadi. Jiwa entrepreneurship dapat diupayakan untuk dikembangkan 

serta dibekalkan pada generasi muda untuk menguatkan mental dan bekal masa depan. 

Membiasakan menjalani kehidupan sebagai praktik dan penalaran langsung akan menimbulkan 

semangat tinggi untuk berpola hidup produktif. Penanaman gagasan bahwa setiap waktu adalah 

uang, setiap tenaga adalah kerja dan setiap ide merupakan inovasi perubahan. Tumbuhkan bahwa 

generasi muda memang siap untuk menjadi wirausaha muda yang sukses. 

Dikarenakan negara membutuhkan generasi muda yang berani melakukan ide-ide yang ada 

di benah mereka, maka diharapkan para generasi muda berani merealisasikan ide – ide dan keluar 

dari comfort zone untuk melakukan hal – hal baru yang akan membawa keuntungan bagi negara 
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seperti meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, 

membawa negara ke posisi yang lebih baik. 

Diharapkan pendidikan Indonesia bisa lebih mengacu kepada praktek yang akan meningkatkan 

kreatif siswa dalam berpikir. 

Semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia wirausaha, semakin banyak pula 

produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada meningkatnya perkembangan 

ekonomi nasional. 

 

KESIMPULAN 

1. Respon peserta dari SMK Dharma Widya yang semula direncanakan berkisar 80 siswa, 

membludak menjadi lebih dari 100 peserta. 

2. Kepala sekolah masih berharap untuk menerima kunjungan dari tim PKM Untar berbagi 

perihal Kewirausahaan, mengingat lokasi SMK Dharma Widya agak masuk dalam daerah 

Sewan, dan berharap tim Untar saat ini menjadi salah satu contoh untuk tim PKM Untar 

berikutnya hadir kembali di SMK Dharma Widya. 

3. Modul yang diberikan sederhana namun dapat dijadikan bacaan dan panduan untuk mengingat 

kembali penyuluhan yang telah diberikan kepada siswa SMK Dharma Widya. 

 

Saran 

1. Tim PKM Untar yang lain dapat menghubungi SMK Dharma Widya untuk sharing topik lain 

karena kepala sekolah sangat bersahabat dan welcome atas kehadiran tim PKM Untar. 

2. Perlu menyiapkan lebih banyak permainan untuk membuat siswa lebih aware terhadap inti 

sharing yang diberikan. 
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ABSTRAK 

Salah satu alat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan adalah melalui 

penerapan budgeting. Melalui penerapan budgeting yang benar diharapkan setiap aktivitas kegiatan perusahaan 

dapat terkontrol dan terkendali dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendampingan penyusunan dan 

implementasi budgeting sehingga diperoleh hasil yang maksimal dalam perencanaan dan realisasi kegiatan 

perusahaan. Hasilnya adalah suatu system anggaran yang baik dan sesuai dengan prosedur. Metode yang dipakai 

dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan penyusunan budgeting untuk meningkatan perencanaan dan 

pengawasan aktivitas 

perusahaan.Denganadanyapenyuluhandanpelatihaninidiharapkanseluruhbagiandalamorganisasidapatmengontrol

danmengendalikanaktifitasdanmemberikaninformasibagimasing-masingbagianmaupunmanajemen, 

sehinggadapatmeningkatkankinerjadandayasaingperusahaan. 

 

Kata kunci: BudgetingPenyusunan Budgeting, PerencanaandanPengawasanAktifitas Perusahaan,  

 

 

1. PENDAHULUAN 

CV Batara merupakan perusahaan kecil menengah (UMKM) yang memproduksi 

produk-produk Tas. Perusahaan berlokasi didaerah Lemah Abang Bekasi Timur Jawa Barat. 

Kami mengadakan pertemuan dengan manajemen CV Batara dan survey lapangan, dimana 

perusahaan belum pernah menyusun dan menerapkan budgeting sehingga mengalami masalah 

yang cukup komplek seperti masing-masing internal perusahaan sulit mengontrol aktivitasnya, 

koordinasi antar bagian seringkali menghambat dalam pengambilan keputusan, 

penetapanharga pokok produksi, produk mana yang paling menguntungkan, kecepatan dalam 

penerimaan order, manajemen salah dalam mengambil keputusan/ terlambat sehingga aktivitas 

perusahaan menjadi tidak fleksibel, tidak efisien. 

Belum adanya alat untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan 

perusahaan mengakibatkan timbulnya banyak masalah, terjadi banyak penyimpangan di 

berbagai lini internal perusahaan, Akibatnya perusahaan kurang dapat bersaing, perkembangan 

dirasakan sangat lambat, kurang efisien. Berdasarkan survey dan informasi diatas, kami 

mengambil kesimpulan bahwa CV Batara membutuhkan penyuluhan dan pelatihan dalam 

penyusunan budgeting, sekaligus pendampingan dalam implementasi penerapan budgeting. 

Dengan adanya alat pengawasan dan pengendalian akan meningkatkan efisiensi, dan secara 

langsung akan meningkatkan daya saing perusahaan dan memberikan peluang untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi dan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan, tim 

dosen FE Untar mengambil kesimpulan perlu adanya kegiatan penyuluhan dan pembinaan 

penyusunan anggaran (budgeting) dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Aktivitas penyuluhan dan pembinaan penyusunan anggaranini disiapkan dan dilakukan 

oleh dosen-dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang 

memahami keuangan dan sistem informasi berdasarkan pengalaman mengajar, implementasi 
anggaran dan sistem di perusahaan-perusahaan. 

Tujuan dan manfaat dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan penyusunan anggaran dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu bagi perguruan tinggi dan bagi perusahaan yaitu :Bagi dosen yang 

menyiapkan dan memberikan penyuluhan merupakan perwujudan dari pengabdian 

masyarakat, dan dalam menjalankan Tri Darma Perguruan tinggi.Selain itu mendapatkan 

informasi yang lengkap dan dapat dijadikan model kerja baik bagian produksi, Pemasaran. 

Pembelian, Keuangan, mempermudahdalammendapatkan informasi dan data secara cepat, 

tepat sehingga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya 

penyuluhan dan pembinaan penyusunan anggaranini diharapkan muncul sinergi yang lebih 

nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan 

manfaat untuk kemajuan bersama. 

 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan di CV Bataradalam bentuk, penyuluhan, diskusi, 

praktek implementasi penyusunan Budgeting.Sebelum melakukan penyusunan materi pelatihan, tim 

telah melakukan survey dan tanya jawab dengan staff dan manajemen perusahaan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan, mengumpulkan masalah yang muncul dimasing-masing bagian. Pada kunjungan 

berikutnya tim melakukan analisa masalah dan menentukan arah untuk mengatasi masalah yang ada, 

memperhatikan tingkat pengetahuan para staff untuk persiapan penyusunan penyuluhan. Penyusunan 

materi dilakukan beberapa komunikasi dengan internal perusahaan baik melalui telp, email maupun 

kunjungan ke perusahaan. 

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada tanggal 19& 20Mei 2017 bertempat di LemahAbang-

Bekasi TimurJawa Barat.  

Luaran hasil pelatihan ini berupa modul yaitu modul budgeting as a planning and controlling 

tools to control organization cost (Focus on small enterprise) yang akan digunakan bagi CV 

Batara sebagai pedoman mereka untuk melakukan kegiatan budgeting tahun-tahun berikutnya. 

Contoh : 

CV BATARA 

ANGGARAN PRODUKSI 

TAHUN 2017 

      

WAKTU PRODUKSI 

(dalam bulan) Rencana Persediaan Total  Persediaan  Rencana 

  penjualan akhir Kebutuhan awal Produksi 

  A B C=A+B D E=C-D 

Januari           

Februari           

Maret           

April           
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Mei           

Juni           

Juli           

Agustus           

September           

Oktober           

Nopember           

Desember           

TOTAL           

 

 

A. KONSEP DASAR ANGGARAN 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka 

dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk 

jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan dating. Oleh karena rencana yang 

disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka angaran sering kali disebut juga 

dengan rencana keuangan. 

Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti 

segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur 

pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Secara lebih substansial, 

penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan 

manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka 

waktu tertentu di masa yang akan dating. 

Kegunaan Anggaran 
Manfaat penyusunan anggaran adalah : 

1.            Adanya perencanaan terpadu 

2.            Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

3.            Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

4.            Sebagai alat pengawasan kerja 

5.            Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

 

Untuk mengoptimalkan kegunaan anggaraan, penyusunan anggaran perlu memperhatikan 

beberapa syarat : 

 Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan optimis 

 Luwes, artinya tidak terlalu kaku, dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan 

keadaan yang mungkin berubah. Untuk itu pihak manajemen perlu mengamati perubahan 

lingkungan yang terus menerus terjadi agar dapat melakukan penyesuaian bilamana 

diperlukan 

 Kontinyu, artinya membutuhkan perhatian terus menerus dan tidak merupakan suatu 

usaha yang insidentil  
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Tujuan Penyusunan Anggaran 

1. Untuk menyatakan harapan.sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bias 

menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai 

manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga 

anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan 
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi 

ketidak pastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok 

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, 

serta menyediakan  informasi yang mendasari perlu-tidaknya tindakan koreksi. 

Hubungan Anggaran dengan Manajemen 
Anggaran merupakan pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja serta alat pengawasan 

kerja. Dengan memahami dan membiasakan diri melakukan penganggaran, perusahaan 

akan lebih mampu dalam memprediksi perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi 

perusahaan, serta mempersiapkan sedini mungkin segala perangkat yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan penganggaran, tidak hanya 

perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan, tetapi juga koordinasi dan pengendaliannya. 

Ketiga fungsi manajemen (perencanaan, koordinasi dan pengendalian) secara sekaligus 

tercermin dalam proses penganggaran. 

 

Jenis-jenis Anggaran 
Berdasarkan ruang lingkup/intensitas penyusunanya, anggaran dibedakan menjadi : 

 Anggaran parsial 

 Anggaran komprehensif 

Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi : 

 Anggaran tetap (fixed budget) 

 Anggaran kontinyu (continous budget) 

 Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi : 

 Anggaran jangka pendek (1 tahun) 

 Anggaran jangka panjang (lebih dari 1 tahun) 

B. FUNGSI ANGGARAN 

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen 

dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai 

pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. 

a. Fungsi Perencanaan  
Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu 
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fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. 

Winardi memberikan pengertian mengenai perencanaan sebagai berikut: 

"Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat 

serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu 
untuk mencapai basil yang diinginkan".  

Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya, 

pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa 

yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan 

tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka 

aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.  

 

b. Fungsi Pengawasan  
Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. 

Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun 

sebelurnnya dapat dicapai.Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi 

kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan 

membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan 

efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola 

perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan 

nemperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari 

kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang 

dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan 

rencana perusahaan.  

 

c. Fungsi Koordinasi  
Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau 

bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat 

menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran 

yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk 

berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras 

dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh 

bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara 

satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.  

 

d. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja  
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam 

unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi 

setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.  

Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk 

membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk 

mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak 

dibenarkan oleh undang-undang. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 19 & 20 Mei 2017 bertempat di Lemah 

Abang-Bekasi Timur Jawa Barat.Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah diawali dengan 

survey ke kantorCV Batara yang berlokasi di LemahAbang Bekasi Timur Jawa Barat untuk 

mendapatkan kondisi riil dilapangan dan peserta yang akan mendapat penyuluhan. Setelah itu 

didiskusikan pembahasan dengan pihak perusahaan dalam penentuan ruang lingkup 

materi.Kemudian pada saat penyuluhan diadakan pembinaandanpenyusunan budgetinguntuk 

masing-masingbagianPenjualan, Produksi, Pembelian, dan Keuangan.Pada tahap akhir diadakan 

evaluasi atas kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. 

Aktifitas pembinaandanpenyuluhan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi peserta maupun 

manajemen, mengingat krisis ekonomi yang masih terjadi, serbuanbarang-barangimpor, maka 

perusahaan dituntut untuk melakukan efisiensi dan terobosan supaya tetap dapat 

bertahan.Adanya budgeting secara langsung meningkatkan perencanaan, pengendalian, 

koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan baik, manajemen secara terukur dan pasti dapat 

mengambil keputusan dengan 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. 

Dari hasil evaluasi setelah dilakukan penyuluhan terdapat beberapa feedback dari manajem CV 

Batara yaitu staff masing-masing bagian dalam aktifitas perusahaan (penjualan, anggaran 

biaya, produksi dll) sudah mampu untuk menyusun budgeting yang sesuai standard dan aturan 

yang benar.  
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Kesimpulan 

Dengan adanya penyusunan budgeting, pola kerja menjadi lebih teratur, sistematis dan lebih 

terkendali dibandingkan dengan pola kerja sebelumnya yang hanya berdasarkan estimasi, 

kebiasaan dari pengalaman sebelumnya. Mulai terjadi peningkatan efisiensi di beberapa lini dalam 

proses produksi walaupun belum optimal karena masih dalam tahap penyesuaian pola kerja yang baru. 
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ABSTRAK 

Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dikelola oleh Majelis Dzikir As-Salam yang menampung anak-

anak dan siswa/i yatim piatu dan tidak mampu. Berdasarkan pengabdian pada masyarakat semester sebelumnya, 

pengurus Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam meminta untuk diadakan pelatihan mengenai penyusunan anggaran 

dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada organisasi nirlaba yaitu yayasan dan panti asuhan. 

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah para peserta pelatihan dibimbing untuk 

mengerti cara melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik 

bagi organisasi nirlaba untuk membantu penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya 

manusia di Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dan juga dapat digunakan sebagai penambah 

pengetahuan pada saat siswa/i bekerja. Metode yang digunakan adalah metode penjelasan dan simulasi atau 

praktek tentang: (a) Penyusunan anggaran organisasi nirlaba; (b) Pengelolaan manajemen sumber daya 

manusia organisasi nirlaba; (c) Penilaian atas pemahaman materi pelatihan dengan memberikan kuis dan 

kemudian didiskusikan bersama. Hasil pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pelatihan 2 sesi 

yang diberikan oleh tim berjalan lancar dan bersemangat oleh berbagai pertanyaan peserta. Kesimpulan dari 

pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah perlunya pemberian pelatihan penyusunan anggaran dan 

pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada organisasi nirlaba yang mendukung pengurus dan 

siswa/siswi Panti Asuhan karena pengurus dan siswa/i Panti Asuhan dapat memperbaiki yayasannya agar 

mandiri dalam kehidupan di yayasan tersebut dan masa depan siswa/i panti asuhan masing-masing. 

 
Kata kunci: Anggaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi Nirlaba 

 

1. PENDAHULUAN 

  Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dikelola oleh Majelis Dzikir As-Salam 

yang menampung anak-anak dan siswa/i yatim piatu dan tidak mampu. Berdasarkan 

pengabdian pada masyarakat semester sebelumnya, pengurus Yayasan Hakikat Dzikir As-

Salam meminta untuk diadakan pelatihan mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan 
manajemen sumber daya manusia pada organisasi nirlaba yaitu yayasan dan panti asuhan, 

sehingga yayasan dan panti asuhan ini dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat 

dari segi sosial, budaya, religi dan kehidupan bermasyarakat, serta memberikan kepercayaan 

kepada donatur dari adanya anggaran yang terencana sesuai kebutuhan. Bagi donatur yang 

memberikan bantuan dana, memerlukan anggaran yang disajikan secara jelas kebutuhan dana 

operasional dan perencanaan pengelolaan dana yang diberikan kepada orang yang berhak 

mendapatkannya, agar mengetahui secara transparan pengelolaan dana yang akan diberikan 

oleh sumber daya manusia yayasan yang kompeten yaitu pengurus. 
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 Yang menjadi target sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus dan siswa/i Panti Asuhan 

Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dengan harapan setelah mengikuti pelatihan ini selain 

menambah pengetahuan, mereka juga dapat mengaplikasikan penyusunan anggaran dan 

pengelolaan manajemen sumber daya manusia organisasi nirlaba baik untuk pengurus maupun 

siswa/i saat bekerja maupun untuk membantu penyusunan anggaran dan pengelolaan 

manajemen sumber daya manusia pada Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam. 
 Tujuan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah para peserta 

pelatihan dibimbing untuk mengerti cara melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan 

manajemen sumber daya manusia yang baik bagi organisasi nirlaba untuk membantu 

penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia di Panti Asuhan 

Yayasan Hakikat Dzikir As-Salam dan juga dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan 

pada saat siswa/i bekerja. 

 Masih banyak kebutuhan lain yang diharapkan dapat disalurkan kepada panti tersebut, 

namun mengingat keterbatasan keahlian kami maka kegiatan PPM lainnya dapat 

dikembangkan pada semester-semester berikutnya. Dan kegiatan PPM ini dapat menstimulasi 

kegiatan-kegiatan PPM lainnya agar sosialisasi dan distribusi pengetahuan dapat diberikan 

lebih merata. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

 Dalam membantu melaksanakan Visi dan Misi Panti Asuhan Yayasan Hakikat Dzikir 

As-Salam, kegiatan PPM yang dilaksanakan menggunakan metode penjelasan dan simulasi 

atau praktek tentang:  
1. Penyusunan anggaran organisasi nirlaba.  

2. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia organisasi nirlaba.  

3. Penilaian atas pemahaman materi pelatihan dengan memberikan kuis dan kemudian didiskusikan 

bersama. 

 

3. ORGANISASI NIRLABA 

 Organisasi Nirlaba atau organisasi non-bisnis (McConkey, 1985:1) tujuannya 

kebanyakan dianggap sedemikian luhur dan mulia, sehingga merusak citra jika kegiatan 

operasinya menekankan efektivitas. Ini terlihat dengan diterima, diangkat, atau 

dipromosikannya tenaga-tenaga yang tidak mengenyam pendidikan manajemen untuk jabatan-

jabatan yang bertugas memanajemeni sumberdaya fisik, modal dan manusia. Tidak ada alasan 

bahwa manajemen organisasi non-bisnis harus tidak efektif, harus mengabaikan produktivitas 

manajerial, harus meninggalkan motif “laba” atau menerapkan ancangan baru yang tidak 

bermotifkan mencari untung terhadap manajemennya. Sebab, para manajer organisasi non-

bisnis bagaimanapun juga harus dapat memberikan tangggung gugat yang ketat kepada mereka 

yang dilayani serta kepada donatur mereka. 

 Organisasi terdiri dari tim-tim yang berusaha mencapai tujuannya. Tim menurut 

Moorhead dan Griffin (2013:267) adalah sejumlah kecil orang yang memiliki keterampilan 

yang saling melengkapi dan berkomitmen pada satu tujuan umum, tujuan kinerja, dan 

pendekatan yang mana mereka bertanggung jawab satu sama lain. Tim inilah yang akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk pencapaian tujuan organisasi. 

 Salah satu yang termasuk dalam organisasi nirlaba (Prasetya, 2014:3) adalah yayasan. 

Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) adalah 

badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 

mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

mempunyai anggota. 
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 Menurut Prasetya (2014:11-12) yayasan tergolong sebagai subjek hukum. Hanya saja ia 

bukan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah, melainkan ia merupakan subjek hukum 

yang berwujud badan yaitu badan hukum. Maka sudah tentu subjek hukum yang berwujud 

badan ini, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai subjek badan hukum, ia tidak dapat 

menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian diperlukan 

alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus 
dan bertindak mewakili badan ini. Organ yayasan itu terdiri dari tiga macam, yaitu: a) 

Pengurus; b) Pengawas; dan c) Pembina. 

 Tipe-tipe yayasan menurut Prasetya (2014:62-63) adalah sebagai berikut: 1)Yayasan 

yang kegiatannya hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk 

dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti 

memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain, dengan 

yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti badan pendidikan, 

panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan 

yang klasik kuno; 2) Yayasan yang menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang 

bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan 

sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk 

mengintensifitaskan kegiatan sosialnya; 3) Yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang 

menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil 

dividen yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak 

lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan. 

 

4. ANGGARAN 

 Anggaran (Nafarin, 2004:12) adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis 

mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat 

manajemen dalam mencapai tujuan. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan 

faktor-faktor berikut: (a) Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan; (b) 

Data tahun-tahun sebelumnya; (c) Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi; (d) 

Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing; (e) Kemungkinan 

adanya perubahan kebijakan pemerintah; (f) Penelitian untuk pengembangan perusahaan. 

 Berdasarkan faktor yang perlu dipertimbangkan di atas, maka data tahun-tahun 

sebelumnya dapat berupa laporan keuangan entitas (IAI, 2009) yang meliputi: (a) Neraca; (b) 

Laporan laba rugi; (c) Laporan perubahan ekuitas; (d) Laporan arus kas; (e) Catatan atas 

laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya. 

 Laporan keuangan entitas tersebut telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2009) yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 

akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; 

dan (b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. 

 

5. PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 Pengelolaan manajemen sumber daya manusia organisasi nirlaba yaitu yayasan terkait 

dengan good corporate governance yayasan tersebut (Prasetya 2014:21-22). Menurut 
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kepustakaan, pengurusan suatu badan, akan menjadi baik, jika adanya check and balance dalam 

kepengurusan badan tersebut. Demikian kekuasaan tidak berada disatu tangan yang sewenang-

wenangnya, melainkan perlu adanya saling kontrol secara seimbang. Dalam hal ini dapat 

dilihat dalam ketentuan Pasal 29, 31 ayat (3), dan Pasal 40 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2001 

yang melarang jabatan rangkap dalam Pembina- Pengawas-Pengurus. 

 Manajemen sumber daya manusia (Bangun, 2012:5-7) melakukan kegiatan, 
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan, dan pengawasan 

terhadap fungsi-fungsi operasionalnya, untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi operasional 

manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan sumber daya manusia, pengembangan 

sumber daya manusia, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber daya 

manusia. 

 Perencanaan Sumber Daya Manusia (Sirait & Rahardjo, 2009:71) untuk perusahaan-

perusahaan multinasional dan perusahaan global melibatkan dua tingkatan perencanaan (para 

karyawan kunci dan para karyawan tingkat bawah) untuk beberapa lokasi dimana ada aktivitas 

bisnis, juga kebutuhan untuk mengitegrasikan rencana lintas lokasi untuk mengembangkan 

rencana di seluruh dunia. 

 Untuk pertama kalinya pada waktu didirikan yayasan (Prasetya, 2014:28), Pembina, 

Pengawas, dan Pengurus diangkat oleh Pendiri dengan mencantumkannya dalam bagian 

penutup dari akte pendirian. Untuk selanjutnya Pengawas dan Pengurus diangkat oleh 

Pembina. Menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004 dan Pasal 14 ayat (1) 

dan ayat (2) Anggaran Dasar Baku, Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan bahwa “dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) masa jabatan” tersebut penting sekali, karena dengan kata-kata itu 

mengandung pengertian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, tetapi setelah itu 

tidak boleh diangkat kembali. 

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan terlaksana pada hari Kamis, 8 Juni 2017. Dimulai dari jam keberangkatan pada 

13.00 WIB dari Kampus Untar II, Jl. Tanjung Duren Utara No. 1 menuju ke Yayasan Hakikat 

Dzikir As-Salam, Jl. Layar Raya No. 60 RT.004 / RW. 08, Kelapa Dua, Tangerang Banten. 

Setelah sambutan singkat oleh Pak Cipto Suyono selaku Ketua Yayasan dan Ibu Nurainun 

Bangun selaku Ketua Tim PPM, maka acara pelatihan segera berlangsung pada jam 15.30 WIB 

sampai 18.00 WIB. Jumlah pengurus dan siswa/i SMA sebanyak 25 orang termasuk Pak Cipto 

Suyono yang mendapat pelatihan penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber 

daya manusia pada organisasi nirlaba. Pelatihan ini dimulai dengan penjelasan tujuan dan 

manfaat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia bagi 

organisasi nirlaba terutama yayasan
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 Suasana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa pelatihan dalam 2 (dua) sesi berjalan 

lancar dan bersemangat oleh berbagai pertanyaan peserta. Pelatihan- pelatihan sejenis sangat 

mereka nantikan untuk lebih memberi wawasan tentang anggaran dan manajemen sumber daya 

manusia guna kemandirian dan membangun rasa percaya diri sebagai pengurus dan anak-anak 

panti asuhan yang harus segera terjun ke masyarakat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. 

Setelah pelatihan tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan acara penyerahan sumbangan buku 

dan alat tulis bagi anak panti asuhan tersebut. Setelah penyerahan sumbangan buku dan alat tulis, 

maka dilanjutkan dengan penutupan dan buka puasa bersama pada jam 18.00 WIB. 

 Hasil dari kedua sesi pelatihan ini adalah semangat untuk memperbaiki yayasan mereka 

melalui penerapan dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia 

yang baik bagi organisasi nirlaba, terutama yayasan. 

 

7. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 Simpulan dari pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah kegiatan pemberian 

pelatihan penyusunan anggaran dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada organisasi 

nirlaba yang mendukung pengurus dan siswa/siswi Panti Asuhan karena pengurus dan siswa/i 

Panti Asuhan dapat memperbaiki yayasannya agar mandiri dalam kehidupan di yayasan tersebut 

dan masa depan siswa/i panti asuhan masing-masing. Implikasi dari Pengabdian Pada Masyarakat 

ini adalah Tim PPM mendapat masukan dari pengurus dan siswa/i Panti Asuhan, bahwa kegiatan 

ini perlu dilakukan kembali pada semester berikutnya agar mereka semakin siap menghadapi dunia 

yang semakin maju. 
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ABSTRAK 

Kewirausahaan sosial telah menjadi perhatian publik selama dua dekade terakhir. Di Asia, konsep ini berkembang 

pesat selama sepuluh tahun belakangan. Dengan berbagai kebutuhan sosial yang kian berkembang, kebijakan yang 

silih berganti, stagnasi pada status quo, serta lanskap teknologi dan akses informasi, wirausaha sosial bangkit 

sebagai upaya inovatif dalam menyikapi problematika sosial. ( haryanti dkk, 2016). Pengangguran merupakan 

permasalahan strategis bangsa indonesia,  dan saat ini jumlah pengangguran di indonesia mencapai 7.24 juta orang 

(BPS, 2014), oleh karena itu diperlukan gerakan nasional untuk meningkatkan semangat kewirausahaan pada 

masyarakat, agar masyarakat tidak selalu berfikir untuk mencari pekerjaan tetapi bagaimana membuka 

peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sentra-sentra wirausaha perlu mendapat dukungan 

agar semakin berkembang dan bisa survive dalam perkembangan zaman. Salah satu bentuk wirausaha 

yang akan dibina adalah usaha kue kering opieun motekar snack. Usaha yang baru berdiri tahun 2015 ini masih 

sangat sederhana baik dari segi produksi maupun pengelolaan usahanya. Untuk sistem pemasaran produknya hanya 

ditawarkan diwilayah sekitar usaha dan di warung-warung terdekat. Untuk pengelolaan usahanya, pada kegiatan 

abdimas ini memberikan metode pelatihan membuat sistem pembukuan yang sederhana, pemasaran online dan 

diversifikasi produk. Hasil yang dicapai dari program abdimas ini adalah mitra dapat membuat sistem pembukuan 

sederhana, pengemasan yang lebih menarik, situs penjualan online di Instagram dan media online lainnya. 

Kata kunci: Abdimas, kewirausahaan, wirausaha   

 

1. PENDAHULUAN 

Bisnis kue kering merupakan bisnis yang mudah untuk dikembangkan karena banyaknya peminat 

kue kering dan merupakan salah satu jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari 

karena mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja dan para 

orang tua. Selain bahan-bahan untuk membuat kue kering mudah didapatkan, proses pembuatan 

kue keringpun sangat mudah. Modal yang dibutuhkan dalam membuat kue kering ini relatif tidak 

banyak namun mampu memberikan keuntungan yang besar sehingga modal yang dikeluarkan 

dapat kembali dengan cepat. Untuk sistem pemasarannya pun cukup mudah dan masih terbuka 

luas karena kita bisa menjual di berbagai tempat seperti kantin-kantin kantor, sekolah, kampus, 

warung, toko, minimarket, supermarket atau bahkan dengan sistem penjualan online. 

Usaha Mikro Pembuatan Kue Kering “Opieun Motekar Snack” sudah satu tahun ini dirintis oleh 

Giri Sulastri, seorang ibu rumah tangga, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga. Usaha ini memiliki nilai wirausaha sosial yang cukup baik dimana dalam proses 

produksinya sudah melibatkan 4 (empat) orang karyawan  dan pemasarannya dibantu oleh 4 
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(empat) orang sales part-time. Untuk sistem manajemennya, usaha dijalankan secara tradisional 

dan belum ada pencatatan keuangan usaha yang definitif dan memadai. Semuanya masih dilakukan 

secara sederhana tanpa ada pembukuan yang jelas. 

Sarana produksi yang terbatas karena dilakukan di rumah tinggal. 

Peralatan produksi yang terbatas sehingga produk yang dihasilkan belum bervariasi 

Produk yang terbatas  

Tidak ada pencatatan keuangan yang jelas 

Tenaga produksi dengan keterampilan seadanya, terutama ibu-ibu rumah tangga disekitar lokasi 

yang memerlukan pekerjaan untuk penghasilan tambahan. 

Belum ada kanal pemasaran online 

 

METODE PELAKSANAAN PKM 

PKM pembinaan usaha mikro ini dilaksanakan dengan metdoe pendampingan.  Pada tahap awal 

dilakukan anlisis situasi dan kebutuhan yang digali melalui wawancara dengan mitra serta 

melakukan kanjian pustaka.  Dari hasil wawancara diperoleh gambaran masalah yaitu terkait 

dengan fluktuasi penjualan yang begitu besar serta perencanaan keuangan usaha yang belum ada.  

Untuk itu program yang direncankan adalah dalam upaya meningkatkan luas cakupan pasar dalam 

upaya menstabilkan tingkat permintaan. Berikut ini beberapa solusi yang ditawarkan untuk 

pembinaan usaha ini adalah sebagai berikut : 

 

Diversifikasi produk 

Pada dasarnya strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting di dalam 

meningkatkan volume penjualan. strategi diversifikasi adalah suatu upaya mencari dan 

mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar 

pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas ( Tjiptono, 1997) 

manfaat strategi diversifikasi yaitu ( Tjiptono, 1997) :  

Perusahaan dapat mengerahkan full capacity karena tidak tergantung pada satu macam produk.  

Dapat memaksimumkan profitnya dengan cara mengadakan ekspansi penisahaan.  

Penemuan-penemuan baru yang menguntungkan bagi calon konsumen.  

Dengan mengadakan strategi diversifikasi produk, perusahaan tidak bergantung pada satu pasar 

saja 

 

Peningkatan keterampilan pembuatan laporan keuangan/ akuntansi Sederhana 

Seorang pengusaha bukan semata-semata urusan besar modal yang dimiliki untuk membuka atau 

menjalankan sebuah usaha. Perlu kerja cerdas, kepandaian dan kemahiran yang mumpuni untuk 

menjadi pengusaha yang benar-benar sukses. Salah satu kemahiran yang wajib dimiliki oleh 

pengusaha adalah paham bagaimana cara mengelola keuangan usaha dengan baik seperti cara 

menjaga cashlow dengan menggunakan uang kas usaha secara tepat dan mampu 

mengendalikannya secara akurat. 

Rintisan situs online 

Pemasaran online sering disebut  Internet marketing, e-marketing atau online-marketing 

merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa 

melalui atau menggunakan media Internet atau jaringan www (World Wide Web).  Kata e dalam 

e-pemasaran ini berarti elektronik (electronic) yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud 

dilaksanakan secara elektronik lewat Internet atau jaringan cyber. Kegiatan pemasaran Internet 

umumnya meliputi atau berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk 

periklanan, pencarian prospek atau pembeli dan penulisan kalimat-kalimat pemasaran atau 

copywriting. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_Internet)  
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eMarketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh 

marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang 

dan jasa kepada pangsapasar internet atau melalui peralatan digital lain. (Menurut Boone & Kurtz, 

2005) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Media Online  

Salah satu sasaran kerja yang dilakukan pada kegiatan abdimas ini adalah merintis sistem 

pemasaran online. Mitra abdimas Opieun Motekar Snack membuat sistem pemasaran online 

melalui Instagram dan facebook dan Buka lapak.  

 
Gambar 1. Instagram Mitra Opieun Snack 

 

Instagram yang merupakan sebuah aplikasi berbagi gambar kini telah berkembang menjadi salah 

satu alat pemasaran yang paling efektif dalam menjual suatu produk. Sejak kemunculannya pada 

tahun 2010 lalu, Instagram tercatat sebagai salah satu media sosial dengan jumlah download 

terbanyak di dunia, itu artinya media sosial ini dapat dikatakan sebagai salah satu platform yang 

paling digemari oleh pengguna media sosial di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Dengan 

tingginya pemakai Instagram tersebut, kita dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan barang 

dagangan. Semakin banyak orang yang melihat produk kita di Instagram maka semakin besar pula 

kesempatannya untuk mendapatkan konsumen. Efektivitas ini tak lepas dari gambar yang di 

bagikan melalui akun Instagram tersebut. Kekuatan visual dianggap lebih mempunyai daya tarik 

untuk membawa customer melakukan konversi dibandingkan dengan cara lainnya. Melalui 

Instagram produk-produk yang dipasarkan opieun motekar snack bisa langsung dipasarkan dengan 

hanya memfoto produk2 tersebut kemudian di unggah pada Instagram tanpa harus memiliki 

website terlebih dahulu. 

 
Gambar 2. Facebook Mitra Opieun Snack 
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Facebook dipilih sebagai media bisnis karena facebook sangat populer sekali dimasyarakat. Kita 

bisa buktikan hal ini dimana hamper setiap lapisan masyarakat Indonesia memiliki akun facebook 

dan sebagian besar dari mereka membuka akun facebooknya setiap saat. Oleh sebab itu tidak 

sedikit orang-orang menggunakan facebook sebagai media promosi yang sangat kuat dan mudah 

mendapatkan calon pembeli. Oleh sebab itu saran yang diberikan pada program abdimas ini agar 

mitra juga menggunakan fasilitas Facebook untuk media promosi mengingat facebook merupakan 

media online ke 2 setelah Instagram yang dimanfaatkan konsumen untuk mencari suatu produk 

dan digunakan oleh para pebisnis online untuk mempromosikan produknya.   

Label Kemasan 

Kemasan sangat berpengaruh terhadap suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual. Selain 

untuk menjaga produk, kemasan juga dapat mempercantik sebuat produk yang dapat menarik 

minat pembelinya. Menggunakan kemasan atau pengemasan terhadap suatu produk yang akan 

dipasarkan akan membuat produk terkesan lebih matang/professional dimata konsumen. Melihat 

fungsi kemasan yang sangat penting manfaatnya bagi suatu produk, mitra mengganti kemasan 

lama dengan kemasan baru yang lebih menarik dan unik, diharapkan melalui label yang baru akan 

dapat mendogkrak penjualan dengan lebih baik.  

 

SEBELUM SETELAH 

   
 

 
 

Gambar 3. Label dan Kemasarn Baru 

 

Diversifikasi Produk 

Seperti yang sudah direncanakan pada kegiatan abdimas ini, salah satu program yang akan 

dilakukan adalah diversifikasi produk. Beberapa bulan terakhir ini sebelum kegiatan abdimas 

dilaksanakan, terjadi penurunan daya beli oleh konsumen, dan kredit macet serta masalah pada 

tenaga pemasarannya. Lewat program ini dengan sistem pemasaran online membantu mitra 

meningkatkan daya beli produk dan melalui diversifikasi produk mencoba memasarkan produk 

baru yang juga diterima oleh konsumen. Mitra Opieun Motekar Snack produk awal dari usaha ini 

adalah kue sagu, kue kacang, kemudian dikembangkan lagi produknya menjadi kue jahe, chesse 

stik dan keripik bawang dan kue brownies tape. Usaha ini sudah dites pasar dan diterima dengan 

baik, dalam 1 bulan pun mampu menjual 70 loyang kue brownies kukus dan kue2 lainnya dengan 

pemasaran yang di perluas bukan hanya sekedar dititipkan di warung-warung seperti produk 

sebelumnya tetapi di rest area, toko-toko kue, sekolah/kantin dan pemasaran online. 

 

Pelatihan Pembukuan Sederhana 

Salah satu kendala yang dihadapi Mitra Opieun Motekar Snack adalah masalah penyusunan 

laporan keuangan/Pembukuan sederhana, dan masih tercampurnya antara uang pribadi dengan 

keuangan usaha. Pengelolaan keuangan bisnis tidak semestinya bersandar pada ingatan belaka, 

tetapi bagaimana membuat laporan keuangan sederhana yang efektif dan efisien dan bagaimana 

mengelola keuangan agar dapat dipisahkan dari keuangan pribadi yang harus dipahami oleh mitra 

binaan. Hal ini bisa di maklumi karena tidak semua pelaku bisnis rumahan memiliki latar belakang 

Akuntansi, sedangkan jika harus memperkerjakan seorang akuntan masih belum memungkinkan 

secara finansial, apalagi harus membuat laporan keuangan sendiri tambah tidak memungkinkan 

lagi. Selain masalah keuangan pribadi dan keuangan usaha yang tercampur, masalah lainnya 
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adalah  pembukuan yang di lakukan berantakan dan tidak jelas, atau malah tidak melakukan 

pembukuan. Dan yang paling banyak ditemukan adalah tidak adanya pencatatan dari transaksi 

usahanya. laporan keuangan walaupun hanya dalam bentuk pembukuan sederhana sangatlah 

penting. Selain karena akan menghasilkan informasi keuangan yang jelas dan dapat di terima, 

laporan keuangan juga akan membantu kita dan atau calon investor dalam mengambil keputusan 

(jika usaha ini berkembang ke depan). Begitu pentingnya pembukuan ini maka latihan bagaimana 

cara membuat pembukuan/laporan keuangan penting dilakukan agar mitra binaan memiliki bekal 

dalam menyusun laporan keuangan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berhasil membuat situs pemasaran online melalui media online Instagram dan Facebook 

Label Dan Kemasan baru dengan tampilan yang lebih unik dan menarik 

Dipersifikasi produk untuk mitra binaan Opieun Motekar Snack adalah Brownies Tape, Chesse 

Stik, Kerupuk Bawang dan kue Jahe 

Dapat   membuat pembukuan sederhana   

 

Saran 

Perlu meningkatkan sistem penjualan/pemasaran yang lebih baik mengingat sistem penjualan 

dengan mengandalkan pemasar yang menawarkan barang ke warung-warung mengalami kendala. 

Situs rintisan untuk penjualan online harus terus dikembangkan mengingat saat ini daya beli 

masyarakat sangat tinggi untuk melakukan pembelian online, dan diharapkan melalui pemasaran 

online maka penjualan dapat lebih meningkat. 

Diharapkan dengan penggunaan label atau kemasan baru, produk dapat terlihat menarik sehingga 

memiliki daya Tarik sendiri terhadap produk tersebut. 

Perlu dukungan dari pihak-pihak terkait demi kemajuan usaha ini dan selalu melakukan perbaikan 

atau inovasi-inovasi dari produk-produk yang ada 

Mitra harus dapat melatih dan membiasakan mencatat transaksi usahanya, agar antara modal, 

keuntungan dan perputaran modal dapat diketahui. Dan dari pencatatan tersebut kita akan lebih 

mudah menganalisis kondisi keuangan dari usaha tersebut. 
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ABSTRAK 

 

Kegiatan PKM bertujuan untuk memberdayakan pedagang kaki lima soto mie Bogor  dalam  mengembangkan usaha, 

melalui lokasi cabang usaha yang baru,sehingga kelompok usaha menjadi lebih tersebar di beberapa 

cabang/wilayah. Melakukan pembuatan desain gerobak untuk menunjang usaha baru. Tujuan jangka panjang adalah  

meningkatkan penjualan usaha soto mie Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha.  Kegiatan 

dilakukan dengan melihat permasalahan pada mitra, sebagai pemilik usaha yang sekaligus sebagai penjual. Dimana 

mitra belum mampu memperluas lokasi baru. Kondisi ini karena keterbatasan modal yang dimiliki. Padahal lokasi 

yang ada cukup ramai dan diminati konsumen. Sementara itu mitra juga memiliki keterbatasan tentang pengetahuan 

strategi lokasi, padahal untuk meningkatkan income pemilik maupun karyawan dan patner mitra lainnya, perlu 

adanya perluasan usaha, dengan mempelajari strategi penentuan lokasi. Ipteks yang akan ditransper ke mitra 

meliputi kegiatan pemberian pengetahuan akan perluasan lokasi usaha. Melalui strategi pengembangan usaha lama. 

Serta mendampingi dalam mendesain gerobak yang baru. Memanajemeni partner usaha mitra yang baru, untuk 

memperluas usaha di lokasi yang berbeda. Untuk itu perlu memberikan bekal usaha pada kelompok,melalui 

pemberian pengetahuan strategi lokasi, membentuk patner usaha dalam memperluas kerja sama usaha, dan 

melakukan desain pembuatan gerobak yang baru untuk mendukung tempat  usaha yang baru. Metode pelaksanaan 

kegiataan, yaitu berupa pemberian pengetahuan melalui pelatihan, sosialisasi dan pendampingan pembuatan desain 

gerobak baru. Hasil kegiatan PKM berupa memperluas usaha ,mitra dapat memiliki lebih dari satu cabang , dengan 

membentuk partner usaha baru. Dengan demikian diharapkan usaha yang dilakukan ini dan dapat lebih dikenal 

masyarakat luas. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mitra di masa yang akan datang. 

 

Kata kunci: strategi lokasi, desain gerobak, pendampingan 

 

 

 

PENDAHULUAN 

        Usaha kecil dapat didirikan dengan mudah. Jika memiliki suatu keahlian tertentu, ditambah 

modal usaha yang tidak terlalu tinggi. Maka setiap masyarakat dapat memulai usaha kecil. Namun 

tidak setiap masyarakat berkeinginan membuka usaha kecil. Sementara kehadiran usaha kecil 

memberikan kontribusi bagi pembangunan. Jika mengacu pada data Kementerian Koperasi dan 

UKM RI, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 57,9 juta. Diperkirakan pada tahun 

2016 ini, jumlah pelaku UMKM terus bertambah. Pemerintah menargetkan kontribusi PDB 

Ekonomi Kreatif mencapai 7%-7,5% dan peningkatan devisa negara mencapai 6,5%-8%. Dilain 

pihak, berbagai penelitian menunjukkan  usaha kecil dan menengah memberikan optimisme untuk 

bertahan dan berkembang (Surachman, 2003).  

  Kegiatan PKM dilakukan melibatkan pelaku usaha kecil bergerak dalam bidang kuliner soto 

mie bogor, merupakan usaha yang sudah  berdiri kurang lebih 6 tahun. Memulai bisnis di kawasan 

perum Serpong, di desa Rawa Mekar Jaya. Dengan jumlah karyawan 5 orang. Dalam memulai 
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usaha ini mitra hanya memiliki modal kepakaran membuat soto dan sedikit modal yang meminjam 

dari bapak.  Keuntungan yang diperoleh mitra masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

sementara untuk membuka lokasi lainnya, belum memiliki pengetahuan dan modal. Padahal 

melalui perluasan lokasi baru akan menambah pendapatan yang diperoleh mitra, Untuk itu 

pemilihan lokasi baru seharusnya dapat dilakukan mitra. levy(2012) mengemukakan lokasi 

memiliki kepentingan strategis karena dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan 

kompetitif yang terus menerus. Adanya lokasi cabang baru merupakan pengembangan usaha 

mitra. Menurut kotler (2006) strategi pengembangan usaha merupakan suatu cara dalam meraih 

keuntungan dari usaha yang pertama, perluasan ini dapat memberikan keuntungana berbagai 

pihak, tidak hanya dapat mengurangi jumlah pengangguran, tetapi juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan pemilik usaha  

         Kondisi tempat usaha mitra dapat juga dilihat pada gambar di bawah ini: 

            

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Usaha Soto Mie Bogor 

 

        Bagi usaha yang baru berdiri, masih banyak keterbatasan yang dimilki mitra. Dengan modal yang 

terbatas, mitra sebagai pemilik usaha tidak mampu memperluas usaha  sehingga pendapatan yang 

diperoleh mitra juga sangat terbatas. Untuk itu tim PKM yang memiliki kemampuan IPTEKs 

tentang strategi pengembangan  lokasi usaha melalui diharapkan dapat memperluas jaringan mitra 

dengan kelompok lainnya. Dengan demikian apa yang diharapkan mitra dalam meningkatkan 

penjualan dapat terwujud.  

         Dari analisis situasi mitra terdapat persoalan yang dihadapi  mitra usaha soto mie. Untuk itu 

yang menjadi prioritas permasalahan dapat dikelompokkan:  

1. Belum adanya pengembangan  lokasi usaha dalam meningkatkan penjualan dan pasar yang 

lebih luas .  

2. Belum terealisasi perluasan  lokasi baru yang dapat meningkatkan penjualan, sementara lokasi 

lama cukup banyak pesaing yang membuka usaha kuliner. 

3. Belum tersedianya gerobak baru yang dapat dipergunakan dalam menopang usaha yang baru. 

 

METODE PELAKSANAAN 

      Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra dan melalui prioritas masalah yang dihadapi, maka 

solusi yang ditawarkan dan metode pelaksanannnya dapat dikelompokkan menjadi:  

1. Solusi yang  berkaitan dengan aspek manajemen usaha  yaitu melakukan pelatihan tentang 

strategi lokasi usaha dalam  pengembangan usaha baru. Hal ini  dibuat untuk memberikan 

pemahaman yang lebih jelas dalam memperluas usaha.  

2. Solusi yang berkaitan dengan aspek produksi yaitu melakukan pendampingan untuk 

implementasi desain tempat usaha: Desain gerobak, pembuatan gerobak, meja dan bangku 

,peralatan lain seperti mangkok, gelas, cerek, ember dan lainnya  yang diperlukan dalam 

mendukung lokasi usaha baru. Dengan demikian pelaksanaan pembukaan cabang usaha dapat 

dilakukan. 
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Untuk solusi pertama. Spesifikasi model yang  diberikan pada mitra pemilik usaha Soto mie 

bogor berupa pemberian  pengetahuan tentang strategi lokasi, strategi pengembangan usaha baru,  

fungsi dan cara melakukan pemilihan lokasi usaha. Dimana dalam  melakukan kegiatan perluasan 

usaha perlu memilih lokasi yang tepat. Mengingat usaha mitra bersifat perorangan, maka 

pengenalan pengembangan usaha diaplikasikan secara sederhana terkait dengan strategi pemilihan 

lokasi, faktor pertimbangan lokasi, (Levy, 2012; Davidson,2008)).  Dalam melakukan 

pengembangan produk, mitra dibekali pengetahuan untuk mengembangkan produk yang sudah 

ada atau menambah fitur produk dalam memdampingi produk lama ( Kotler,2012).  Upaya 

pelatihan tersebut diberikan kepada pemilik usaha dan patner mitra untuk melaksanakan usaha 

agar lebih terkenal dan dapat meningkatkan pendapatan mitra, serta memperluas jariangan dengan 

patner lainnya. Dengan demikian akan terbentuk bisnis Soto Mie, yang lebih tersebar secara lebih 

merata di beberapa kawasan lainnya. 

  

        Untuk solusi ke-dua. Spesifikasi model yang ditawarkan  berupa lay ot  tempat usaha baru, 

menempatkan pelatan lainnya yang diperlukan, seperti melakukan pendampingan membuat 

gerobak mitra yang baru, tata tempat makan bagi konsumen yang datang meliputi meja, kursi dan 

peralatan mitra lain yang menunjang terbentuknya usaha baru. Pembuatan desain tempat makan 

dan gerobak yang bersih sebagai hasil  program pendampingan dengan mitra. Melalui ipteks yang 

ditawarkan ke mitra ini, dapat membantu mitra dalam memberikan nilai tambah bagi konsumen 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan mitra. 

      

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran  Usaha  

         Mitra tempat kegiatan adalah  Bapak Mu’min yang menjalankan usaha di bidang kuliner soto 

mie bogor. Usaha soto mie bogor tersebut berdiri dengan konsep pedagang kaki lima, yakni 

diperdagangkan di pasar pedagang kaki lima dengan menggunakan gerobak dan tenda. Cabang 

pertama soto mie bogor yang bernama Lanceuk Rai terletak di Jl. Sumatera Nusa Loka BSD City, 

Tangerang Selatan. Awalnya dalam menjalankan usaha, Bapak Mu’min berdagang tanpa adanya 

karyawan. Namun seiring berjalannya waktu dan peningkatan penjualan soto mie bogor, 

mengakibatkan perlu adanya tambahan tenaga. Saat ini memiliki 5 orang karyawan.   

       Usaha mitra masih  merupakan usaha baru, yang pertumbuhan penjualan usaha dapat terus 

mengalami peningkatan. Selain karena rasa soto mie Lanceuk Rai yang enak, juga  dapat 

memberikan  berkualitas pelayanan yang baik. Kondisi ini  merupakan  faktor penting yang sangat 

berperan dalam menarik konsumen. Pemilik usaha selalu meminta karyawan untuk dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap konsumen yang datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Usaha Mitra ‘Soto Mie Bogor Lanceuk Rai’ 
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 Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman usaha di bidang kuliner soto mie bogor 

semakin memiliki  persaingan , diman terlihat dari banyaknya gerai-gerai baru soto mie bogor , 

dengan pemilik dan merek usaha yang berbeda-beda. Bapak  Mu’min sebagai pemilik Soto Mie 

Bogor Lanceuk Rai mempunyai keinginan  untuk memperluas jaringan usaha, salah satunya 

dengan melakukan ekspansi usaha, membuka cabang-cabang baru soto mie Lanceuk Rai. 

 Kendala yang dihadapi dalam menjalankan misi perluasan usaha Lanceuk Rai pun beragam, 

diantaranya yang paling penting berupa masalah dana dan manajemen pengembangan usaha yang 

tepat. Pengelolaan usaha dengan banyak cabang tentu akan berbeda dan memiliki penanganan 

yang lebih kompleks dibandingkan hanya memiliki satu cabang usaha, oleh karena itu bantuan 

dari dosen Universitas Tarumanagara sangat diharapkan pemilik, dalam membantu pengembangan 

lokasi usaha Soto Mie Bogor yang baru.  

 

B.  Membuat Model IPTEKS Yang akan Ditransper Kepada Mitra 

      Dalam melakukan kegiatan PKM, ipteks yang ditransper kepada mitra meliputi: 

1.  Melakukan Penentuan  Lokasi Baru 

      Output pertama dirancang dalam kegiatan PKM adalah mencari dan menentukan lokasi. Levy 

(2012)  mengungkapkan lokasi memiliki kepentingan strategis karena dapat digunakan untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif yang terus menerus. adanya lokasi cabang baru 

merupakan pengembangan usaha mitra. Menurut Kotler (2006) strategi pengembangan usaha 

merupakan suatu cara dalam meraih keuntungan dari usaha yang pertama, perluasan ini dapat 

memberikan keuntungan kepada berbagai pihak, tidak hanya dapat mengurangi jumlah 

pengangguran, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha. 

         Mengacu kepada pernyataan Levy dan Kotler maka pengembangan lokasi  usaha baru juga 

membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, dan  melalui langkah-langkah yang baik. 

Pertama, penentuan lokasi harus melalui tahapan survey, di dalam tahapan survey pemilik usaha 

pun harus memiliki standar dan acuan mengenai tempat yang sekiranya berkembang dan tepat 

untuk dijadikan lokasi cabang usaha. Kedua,  perlu dilakukan survey lokasi alternatif. Fungsi dari 

tahapan survey lokasi ini adalah jika sewaktu-waktu pilihan lokasi pertama tidak dapat terwujud, 

akibat faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang usaha. maka dapat beralih ke 

lokasi alternatif yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak banyak waktu dan tenaga yang terbuang 

dan hasilnya akan jauh lebih efisien. Tahapan survey lokasi yang dilakukan tidak bisa hanya dalam 

sekali kunjungan, tahapan survey dilakukan dengan mengambil sampel-sampel waktu ramai, 

waktu sepi dan hari-hari yang efektif . Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah lokasi 

yang ditentukan benar-benar layak atau tidak untuk dijadikan lokasi usaha selanjutnya. 

       Dengan mengikuti tahapan-tahapan pencarian lokasi baru untuk penempatan cabang soto mie 

bogor akhirnya Tim dan pemilik usaha mencapai kata sepakat untuk membuka gerai cabang di 

depan ruko Granada Square sektor 12 kencana loka, BSD City, Tangerang Selatan. 

 

2. Membuat  Desain Gerobak Soto Mie Bogor  
      Rancangan gerobak adalah implementasi dari rancangan yang dibuat ke dalam bentuk 

tampilan asli gerobak, tampilan gerobak dicoba dibuat sedikit berbeda gerobak yang sudah ada di 

cabang sebelumnya. 
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             Gambar 3 Tampilan gerobak cabang pertama 

Dengan tetap mempertahankan dan tidak mengubah konsep soto mie bogor Lanceuk Rai tersebut, 

dilakukan sedikit perubahan desain dan penggunaan bahan material yang berbeda dan lebih 

berkualitas menggunakan kayu yang lebih kuat dan cat dasar serta anti rayap yang melapisi 

kerangka gerobak, berikut tampilan gerobak baru yang telah dilapisi cat dasar dan anti rayap. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain Gerobak Baru (Cat Dasar) 

Langkah-langkah pembuatan gerobak soto mie bogor tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Belanja bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kayu, kaca, roda, cat, besi, serta bahan material 

lainnya yang dibutuhkan 

2. Persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk proses pembentukan kayu kepada kerangka 

seperti alat pemotong kayu, gerinda, gergaji, mesin sander dll. 

3. Pembuatan kerangka menyesuaikan desain yang telah dibuat, baik dari segi ukuran, 

perhitungan, dan reliabilitasnya. 

4. Pemotongan kayu-kayu serta bahan material lainnya mengikuti kerangka yang telah dibuat 

5. Pemasangan bahan-bahan tambahan yang diperlukan seperti kaca, roda, roda tambahan untuk 

penyangga, dan tempat buka tutup terpal. 

6. Pengecatan warna dasar dan anti rayap untuk melindungi gerobak yang sebagian besar 

bahannya merupakan kayu agar gerobak dapat tetap awet dalam situasi dan kondisi cuaca 

buruk sekalipun. 

7. Pengecatan warna final dengan mengecat warna gerobak sesuai dengan konsep yang telah 

dibuat dan disepakati oleh pemilik usaha 

8. Penambahan sticker soto mie bogor serta merek usaha lanceuk rai pada bagian kaca depan 

gerobak 

9. Pembuatan perlengkapan-perlengkapan tambahan sesuai pesanan, yaitu kursi, meja, dan besi 

untuk pemasangan terpal 

      Setelah proses pengecatan dasar dan pemberian anti rayap selesai maka proses selanjutnya 

adalah memberikan cat warna asli pada gerobak yang menggunakan  warna kuning, merah, serta 
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hijau sebagai komponen inti warna pada konsep usaha soto mie bogor Lanceuk Rai. Cat yang 

digunakan sendiri adalah cat kayu yang memiliki daya lekat tinggi, kayu yang digunakan pun akan 

mengeluarkan warna dari cat itu sendiri dan memiliki kekuatan yang baik dalam mengatasi 

terjadinya rapuh akibat air, cuaca buruk dan pergantian cuaca. Hasil desain gerobak baru yang 

sudah jadi dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gerobak Baru Soto Mie Bogor Lanceuk Rai 

3. Mensosialisasikan Strategi Perluasan Usaha 

          Bentuk dokumentasi yang berhasil dibuat saat melakukan sosialisasi yang dilakukan tim 

melalui pembekalan pada usaha soto mie bogor yang menjadi mitra terlihat pada gambar dibawah 

ini: 

                         

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kondisi saat sosialisasi strategi perluasan usaha 
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Hasil pantauan terhadap profil responden dan program sosialisasi perluasan usaha tersebut, terlihat 

bahwa mitra sangat antusias mendengarkan dan menginginkan dapat segera lebih meningkatkan 

lagi nilai usahanya melalui perluasan cabang-cabang berikutnya. Mitra sangat berterimakasih 

kepada tim dari Universitas Tarumanagara yang telah berhasil memberikan pemahamam pada 

mitra. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Keterlibatan Tim Setelah sosialisasi 

4.  Penyerahan TIM Kepada Mitra Usaha 

          Dalam menjalankan bisnis soto mie bogor tidak terlepas dari banyaknya pesaing, baik 

pesaing dari lingkungan atau sekitar usaha itu sendiri maupun pesaing dari luar. Pemilik  usaha 

perlu melakukan pengembangan bisnis nya secra lebih baik. Seperti hal nya dikemukakan Tim 

PKM dalam kegiatan sosialisasi pengembangan usaha, dalam  pengembangan usaha yang menjadi 

perhatian adalah memilih lokasi yang sesuai dengan keinginan pasar. Distribusi wilayah yang 

dekat rumah penduduk, atau pusat keramaian.  yang harus dimiliki oleh setiap pedagang dalam 

menjalankan usahanya. Seperti  yang dikemukakan tim dalam sosialisasi. Hasil yang dapat 

didokumentasilan melalui pemberian pelatihan dan penyerahan secara simbolis oleh tim dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pemberian Oleh Tim Kepada Pemilik 
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PEMBAHASAN 

      Kegiatan telah dilakukan oleh tim untuk memberdayakan usaha kecil menengah di bidang 

kuliner di daerah Tangerang, pemberdayaan yang direncanakan meliputi perluasan cabang lokasi 

usaha baru dan pembuatan desain gerobak telah berjalan dengan lancar. Tidak dapat dipungkiri 

setiap pemilik usaha harus memiliki pandangan kedepan untuk dapat menghadapi kondisi 

persaingan pada saat ini, tidak terkecuali soto mie bogor Lanceuk Rai tersebut. Kendala dari sisi 

pengetahuan dan modal pun dapat terbantu akibat kehadiran tim di lapangan.  

      Suatu usaha dapat dinilai berkembang dengan baik, melalui tersebarnya satu merek tertentu, 

di beberapa  cabang atau lokasi-lokasi.  Keinginan serta antusias konsumen akan meningkat ketika 

melihat suatu usaha sudah tersebar di daerah-daerah tertentu. Soto mie bogor Lanceuk Rai dapat 

meningkatkan pendapatan mereka, dengan terbukanya gerai baru.  Dengan dukungan rasa 

masakan yang sama dengan sebelumnya, dan  sudah diketahui oleh konsumen. Keuntungan 

lainnya bagi konsumen yang berjarak agak jauh dari  lokasi cabang pertama, sangat terbantu 

dengan adanya cabang baru yang dekat dengan tempat tinggal mereka. 

      Sejalan dengan itu pula tim berhasil mensosialisasikan pengembangan  usaha dengan 

memberikan pemahaman fakctor faktor yang harus diperhatikan saat melakukan perluasan usaha. 

Merupakan aspek yang harus dimiliki bagi setiap pengusaha dalam melakukan bisnis secara teratur 

dan terencana, hal ini merupakan kekuatan utama yang harus dimiliki bagi setiap pengusaha, tidak 

terkecuali Bapak Mu’min selaku pemilik usaha soto mie bogor Lanceuk Rai. 

 

KESIMPULAN  

 
 Dari kegiatan PKM yang sudah dilakukan maka dapat disusun beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Penentukan lokasi baru sudah dilakukan, dengan mempelajari strategi penentuan lokasi 

maka dapat memilih lokasi yang bagus sebagai tempat melakukan usaha dan perjualan.  

2. Dalam evaluasi kegiatan ini, telah dilakukan kunjungan lapangan, dengan mengamati 

minat konsumen yang melakukan pembelian. Disamping itu uji coba rasa soto mie 

sudah dilakukan tim. 

3. Pendampingan membuat desain yang lebih bersih dan rapi dari sisi gerobak dan tempat 

berjualan telah dilakukan, dalam upaya meningkatkan mutu produk yang dijual.  

4. Telah melakukan sosialisasi kepada pemilik dan karyawan untuk menggunakan strategi 

lokasi , jika kedepannya pemilik ingin memperluas usaha. 
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ABSTRAK 

Kesulitan dalam mengimplementasikan teori-teori kewirausahaan ke dalam praktik mendorong dilakukannya kegiatan 

ini bagi para guru SMA di Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para guru SMA untuk 

mengimplementasikan aktivitas kewirausahaan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan berlangsung selama tiga 

bulan, diawali dengan tahap penjajakan yang meliputi wawancara dan focus group discussion dengan para guru. Tahap 

selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang merupakan inti dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. 

Pelaksanaan PKM terdiri dari pelatihan singkat mengenai proses kewirausahaan yang berawal dari identifikasi 

peluang dan ide bisnis serta sesi brainstorming yang ditujukan untuk mengevaluasi alternatif ide bisnis yang mungkin 

direalisasikan oleh para guru, selain melahirkan ide-ide kreatif di dalam pembelajaran kewirusahaan di sekolah. Hasil 

pelatihan ini ini menunjukkan bahwa para guru dengan antusias menyambut kegiatan kewirausahaan di tiap sekolah 

dan mengharapkan adanya kegiatan laboratorium kewirausahaan agar dapat memahami lingkungan bisnis secara lebih 

baik dan membantu para siswa mengimplementasikan teori-teori kewirausahaan dengan lebih efektif. 

 

Kata kunci: Peluang bisnis, Ide bisnis, Kewirausahaan, Proses kewirausahaan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pada bulan Januari 2017, salah satu personil tim PKM berkesempatan bertemu dengan 

seorang guru SMA di kota Yogyakarta yang kemudian pertemuan tersebut berlanjut pada diskusi 

terkait dengan perkembangan pembelajaran kewirausahaan di tingkat SMA. Diskusi tersebut 

memunculkan pembahasan mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh para guru di bidang 

kewirausahaan dalam mengimplementasikan teori-teori kewirausahaan ke dalam praktik 

wirausaha di kelas. Berawal dari diskusi tersebut, muncullah permintaan dari pihak sekolah agar 

tim PKM Universitas Tarumanagara dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh para guru SMA tersebut. 

 

Menurut Saroni (2008), pembelajaran kewirausahaan merupakan kartu kunci bagi sekolah 

menengah atas agar anak didiknya mempunyai kemampuan lebih dan siap memasuki kehidupan 

sebagai manusia yang survival. Dengan kewirausahaan, maka anak didik terbiasa dalam kondisi 

“usaha” dan membangun jaringan usaha sejak bersekolah sehingga saat selesai masa belajar, maka 

mereka sudah memiliki pengalaman kerja, bahkan pangsa pasar dan pangsa kerja tersendiri. 

 

Di dalam proses pembelajaran kewirausahaan, setidaknya anak didik diberikan materi 

pembelajaran yang berhubungan dengan aspek-aspek penting sehingga seseorang dapat menjadi 

wirausaha dan dapat bertahan dalam kehidupannya (Saroni, 2008).  Melalui pembelajaran 

kewirausahaan, anak didik akan memiliki keterampilan khusus dan mampu mengelola 

keterampilan tersebut menjadi sumber penghasilan ekonomi.  

 

Nurhadi (2015) menjelaskan bahwa kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran yang 

aktif dan kreatif karena guru belum mempunyai model yang tepat. Model ini yang akan dijadikan 

acuan bagi guru untuk memberikan sistem pembelajaran yang akan membuat peserta didik 
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termotivasi untuk bersikap aktif dan kreatif di kelas. Oleh sebab itu, permasalahan guru-guru SMA 

di Yogyakarta ini tentunya harus ditanggapi secara serius agar capaian pembelajaran 

kewirausahaan dapat diperoleh secara optimal. 

 

Saat ini para guru SMA di Yogyakarta banyak menghadapi kendala dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan di kelas, khususnya terkait dengan implementasi teori ke dalam 

praktik wirausaha. Permasalahan utama yang ditangkap oleh tim PKM Universitas Tarumanagara 

adalah kurangnya wawasan para guru mengenai proses belajar kreatif yang mampu 

mengimplementasikan teori-teori dalam buku ajar ke dalam praktik nyata di kelas. Kendala ini 

juga disebabkan karena adanya batasan capaian studi yang harus dipenuhi dari tiap materi. Namun 

demikian, pada dasarnya capaian studi akan tetap dapat terpenuhi dengan beragam cara kreatif 

apabila guru dan siswa memiliki wawasan yang mencukupi mengenai proses pembelajaran kreatif. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

 

Kewirausahaan sebagai Proses 

 

Kewirausahaan tidak semata proses untuk membuka usaha saja tetapi merupakan proses 

untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, 

melakukan pengambilan risiko finansial, fisik, maupun sosial, serta menerima imbalan moneter 

serta kepuasan dan kebebasan pribadi (Hisrich et.al., 2008). 

  

Proses di dalam kewirausahaan meliputi empat proses utama yaitu (Hisrich et.al., 2008): 

(1) identifikasi dan evaluasi peluang, (2) pengembangan rencana bisnis, (3) penentuan sumber 

daya yang dibutuhkan, dan (4) pengelolaan usaha yang terbentuk. 

 

Pada fase pertama, identifikasi dan evaluasi peluang merupakan bagian krusial karena 

menuntut kejelian wirausaha untuk mengenali peluang yang ada di sekitarnya. Peluang yang 

kemudian menjadi ide bisnis ini dievaluasi untuk memastikan bahwa jika direalisasikan akan 

menjadi bisnis yang menguntungkan. 

  

Selanjutnya pada fase kedua yaitu mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis 

merupakan rencana yang bersifat operasional yang hendak dijalankan oleh wirausaha setelah ide 

bisnis yang lalu dituangkan menjadi konsep bisnis, dinilai layak untuk dikembangkan. Rencana 

bisnis menjadi panduan utama bagi wirausaha untuk menjalankan usahanya agar tetap pada visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

 

Fase ketiga adalah menentukan sumber daya yang diperlukan dalam rangka memanfaatkan 

peluang yang ada. Proses ini dimulai dengan menilai sumber daya yang dimiliki wirausaha. 

Langkah selanjutnya adalah berusaha memperoleh sumber daya yang diperlukan. Sumber daya 

bagi sebuah usaha rintisan (start-up) mencakup manusia seperti tim pendiri, aset fisik seperti 

peralatan, persediaan dan kantor atau pabrik, serta sumber daya finansial (Allen, 2012) 

 

Fase terakhir adalah mengelola usaha yang terbentuk. Setelah usaha terbentuk, tugas 

wirausaha adalah mengelola usahanya agar dapat terus berkelanjutan (sustainable). 

 

Proses kewirausahaan tidak selalu statis dan kaku. Osterwalder dan Pigneur (2010) 

menawarkan penyusunan model bisnis dengan menggunakan kanvas model bisnis, setelah ide 

bisnis ditemukan. Model bisnis yang disusun menjadi dasar untuk merancang rencana bisnis. 
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Ide Bisnis  

 

Awal dari proses kewirausahaan adalah pencarian ide bisnis yang layak untuk 

dikembangkan menjadi konsep bisnis. Atas dasar konsep bisnis yang dianggap telah layak dari 

segi pasar, industri, produk, finansial, dan organisasi, disusun sebuah model bisnis. Model bisnis 

menjadi dasar untuk menyusun rencana bisnis. 

 

Sumber-sumber ide bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wirausaha terdiri atas: sumber 

internal dan eksternal. Sumber internal meliputi: pengalaman kerja sebelumnya, minat dan hobi 

pribadi, pendidikan dan keterampilan, sementara sumber eksternal seperti: peluang yang sedang 

terjadi, jejaring keluarga dan teman, saran dari pihak lain, aktivitas kreatif, tren demografi, 

masyarakat, budaya, ekonomi dan teknik (Izard, 2004). Baik sumber internal maupun eksternal, 

keduanya tetap perlu dikaji kelayakannya sebelum dikembangkan menjadi model bisnis, yang lalu 

diuraikan secara detil di dalam rencana bisnis. 

 

Sumber Ide Bisnis 

 

Adapun sumber-sumber ide bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wirausaha terdiri atas: 

sumber internal dan eksternal. Sumber internal meliputi: pengalaman kerja sebelumnya, minat dan 

hobi pribadi, pendidikan dan keterampilan, sementara sumber eksternal seperti: peluang yang 

sedang terjadi, jejaring keluarga dan teman, saran dari pihak lain, aktivitas kreativitas, tren 

demografi, masyarakat, budaya, ekonomi dan teknik (Izard, 2006). Baik sumber internal maupun 

eksternal, keduanya tetap perlu dikaji kelayakannya sebelum dikembangkan menjadi rencana 

bisnis. Pada bagian ini wirausaha harus melakukan analisis kelayakan bisnis, yang meliputi 

kelayakan industri dan pasar, kelayakan produk serta kelayakan finansial (Zimmerer, 

Scarborough, Wilson, 2008). Analisis kelayakan bisnis menjadi syarat agar rencana bisnis yang 

disusun dapat efektif. 

 

Metode  

 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: 

 

1. Wawancara dan Focus Group Discussion 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan para guru di Yogyakarta bertempat di SMA Budya Wacana, 

Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk menentukan metode yang dapat membantu para guru 

mengimplementasikan ide bisnis mereka di lingkungan sekolah dan dapat melakukan proses 

pembelajaran kepada para siswa.  

 

2. Workshop dan brainstorming 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk para guru SMA di Yogyakarta, yang tujuannya adalah untuk 

mengevaluasi ide-ide bisnis yang mungkin dapat direalisasikan, baik pada saat mereka masih 

sebagai guru maupun ketika mereka memasuki masa purna bakti 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Materi yang disampaikan secara garis besar membahas mengenai kewirausahaan dengan 

penekanan pada proses kewirausahaan yang berujung pada pelaksanaan atau eksekusi atas rencana 
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bisnis. Awal dari proses kewirausahaan adalah pengembangan ide bisnis yang berawal dari 

pengenalan peluang pasar. 

 

Identifikasi dan perumusan ide bisnis menjadi kunci yang amat penting dalam merumuskan 

bisnis yang akan dijalankan, sehingga penekanan pelatihan ini adalah bagaimana menggali 

berbagai sumber sebagai bahan untuk mengidentifkasi dan merumuskan ide bisnis. 

 

Di awal pelatihan dipaparkan mengenai hakikat proses kewirausahaan dan perbedaannya 

dengan proses pembukaan usaha saja. Hasil dari proses kewirausahaan semestinya memberikan 

nilai tambah kepada konsumen, sementara proses pembukaan usaha lebih pada pemenuhan 

kebutuhan pribadi dari pemilik usaha. Prosesnya tidak berorientasi pada inovasi dan pertumbuhan. 

 

Berdasarkan urutan di dalam proses kewirausahaan, proses selalu diawali dengan identifikasi 

peluang yang memunculkan ide bisnis. Ide bisnis ini kemudian dirumuskan secara matang di 

dalam konsep bisnis, melalui analisis kelayakan usaha, yang dapat dikaji dari aspek pasar, industri, 

produk, finansial dan organisasi. Atas dasar konsep bisnis, dirancang model bisnis. 

 

Setelah materi diberikan, para guru (gambar 1) dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan ide bisnis yang dapat mereka kembangkan dan jalankan. Setiap guru diberikan 

lembar kerja yang berisi kasus yang dapat memunculkan peluang bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peserta Pelatihan 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para peserta di dalam sesi brainstorming, para 

guru telah memiliki ide bisnis untuk diimplementasikan ke dalam rencana bisnis. Ide bisnis itu 

tidak selalu terkait dengan profesi guru yang sedang mereka jalani, tetapi juga hal lain di luar 

bidang pendidikan. Bahkan ada guru yang berlatar belakang keluarga pemilik usaha, yang 

sekaligus menjalankan usaha milik keluarga. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai dari kegiatan ini.  

 

Di dalam kegiatan pembelajaran, para guru juga menekankan pada praktik kewirausahaan 

dalam bentuk pameran hasil karya siswa yang juga ditawarkan untuk dijual kepada khalayak luas. 

Selain itu lomba kewirausahaan seperti ide bisnis atau rencana bisnis menjadi alternatif lain yang 

dapat ditawarkan. Metode pembelajaran secara kreatif dikedepankan dengan mendorong siswa 

untuk berkreasi sebanyak mungkin sehingga dapat lahir ide-ide bisnis inovatif. Metode 
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pembelajaran yang kreatif, membedakan metode konvensional yang lebih menekankan siswa 

untuk mendengar dan mencatat pelajaran yang diberikan, namun masih kurang mendorong siswa 

untuk kreatif. 

 

Dari kegiatan yang telah dijalankan, para guru umumnya memberikan respons sangat positif 

terhadap kewirausahaan yang dapat diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran bahkan 

menjadi pilihan menarik ketika mereka memasuki masa purna bakti. 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah tim PKM Untar menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi guru 

SMA di Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Para guru menyambut dengan antusias kegiatan kewirausahaan di sekolahnya masing-masing. 

Mereka juga mengharapkan ada kegiatan laboratorium kewirausahaan agar dapat memahami 

lingkungan bisnis secara lebih baik. 

2. Para guru mencoba merumuskan kegiatan kewirausahaan di sekolahnya terkait ide bisnis yang 

mereka identifikasi, yaitu pameran kewirausahaan dan lomba kewirausahaan. 

3. Pelajaran kewirausahaan di sekolah baru memberikan wawasan kewirausahaan tetapi tidak 

memberikan entrepreneurial skill kepada siswa. Pelajaran terbatas pada pembuatan kerajinan 

tangan sebagai cikal bakal produk yang akan dipasarkan tetapi tidak cukup mengembangkan 

kemampuan untuk memasarkan. 

 

Pada kegiatan PKM berikutnya, diperlukan pelatihan lanjutan, yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pelatihansebelumnya, seperti bagaimana menyusun model dan rencana bisnis. 
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ABSTRAK 

Tujuan kegiatan adalah memberdayakan UKM dalam  meningkatkan kinerja usaha, melalui pembekalan 

pengetahuan, tentang cara menilai kinerja usaha yang selama ini telah dijalankan. Kegiatan dilakukan pada UKM 

Batik Jambi. Bedasarkan analisis masalah mitra , masih lemahnya pengetahuan akan penilaian kinerja. Sehingga 

UKM Baatik Jambi belum mampu mencapai keunggulan bersaing. Metode yang ditawarkan pada kegiatan ini adalah 

peyampaian  ilmu pengetahuan dalam bentuk sosialisasi kepada pemilik usaha batik. Tentang strategi penilaian 

kinerja  serta melakukan pendampingan dalam menyusun kinerja usaha yang sudah dilakukan selama dua periode 

usaha  terakhir. Melalui kegiatan ini diharapkan, masalah yang muncul pada UKM akan teratasi, melalui penilaian 

kinerja, UKM  Batik Jambi  dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki bagi meningkatkan daya saing usaha, dan 

dalam menghadapi kondisi persaingan yang semakin kondusif. ,  

 

Key word: Strategi penilaian kinerja, sosialisasi, pendampingan 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

      UKM yang berhasil selalu membandingkan besarnya kesuksesan atau kegagalan dalam kegiatan 

usahanya. Melalui berbagai model penilaian kinerja dapat segera diketahui tingkat capaian bagi seorang 

pengusaha. Wensley (1988), melakukan studi Iiteratur mengenai pengukuran penilaian kinerja. 

Hashim(2001) menyarankan profitabilitas finansial dan pertumbuhan sebagai ukuran yang 

digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Ferdinand (2000) menyatakan kinerja UKM  diukur 

melalui volume penjualan, efektifitas usaha, laba bersih,loyalitas pelanggan dan manfaat bagi 

pelanggan. Beal (2000), menemukakan  bahwa ukuran penilaian kinerja secara obyektif masih 

memiliki kekurangan, belum adanya konsensus tentang ukuran kinerja,sehingga tidak ada ukuran 

yang paling layak dalam memberikan penilaian ukuran kinerja, maka dimungkinkan untuk 

menggunakan ukuran subyektif, yang mendasarkan pada persepsi manajer (Beal, 2000). Zahra and 

Das (1993) membuktikan bahwa ukuran kinerja subyektif memiliki tingkat reliabilitas dan validitas 

yang tinggi. Dengan demikian UKM  dapat memilih ukuran yang dirasakan paling cocok untuk  

dapat melakukan penilaian. Dalam mengukur sampai sejauhmana capaian kinerja yang sudah 

diperoleh dari hasil usaha. Penilaian kinerja sangat diperlukan bagi menjaga kelangsungan hidup 

usaha.  

Kgiatan PKM dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang     model penilaian 

kinerja usaha UKM Batik di wilayah Jambi. Dimana UKM ini belum tersentuh pihak manapun 

dalam membantu menilai kinerja usaha. Berdasarkan analisis situasi pada UKM batik Jambi, maka 

prioritas permasalahan adalah:  

1. Bagaimana memperkenalkan model penilaian kinerja dalam meningkatkan kinerja usaha 

UKM  

2. Bagaimana cara mensosialisasikan metode-metode penilaian kinerja pada UKM Batik agar 

dapat melakukan penilaian terhadap usaha nya 

 

METODE PELAKSANAAN PKM 

Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok UKM  di  Jambi, prioritas masalah dihadapi oleh 

kelompok tersebut pada aspek managemen UKM. Terkait dengan model penilaian kinerja dalam 
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mencapai keunggulan bersaing. Belum dimilikinya pengetahuan akan metode penilaian kinerja 

bagi UKM dalam menjalankan usaha sehinga bisnis UKM  banyak yang mengalami kegagalan 

ditengah jalan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kinerja yang 

baik dalam menjalankan usaha, adapun hal hal yang terkait dalam model penilaian tersebut 

meliputi:faktor internal dan faktor eksternal. Solusi yang ditawarkan adalah: a. Membuat 

panduan model penilaian kinerja UKM Batik bagi masyarakat UKM Batik yang berlokasi di 

Jambi. b. Melakukan pelatihan atas model penilaian yang dibuat agar dapat memberikan 

pemahaman yang lebih jelas dalam meningkatkan kinerja UKM Batik.  

 

Rencana Kegiatan dan Partisipasi Mitra 

 Rencana kegiatan dalam rangka memecahkan  masalah UKM  batik  Jambi tertera dalam  

Tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1: Rencana Kegiatan & Partisipasi Mitra ngecer 

No. Rencana Kegiatan Partisipasi Mitra 

1 Observasi awal dengan kelompok UKM Batik 

di  Jambi 

Mitra responsif/mendukung 

mendengar rencana ini.  

2 Membuat FDG tentang panduan penilaian  

kinerja usaha UKM    yang diperlukan mitra 

Tim berdiskusi dengan mitra 

tentang kinerja yang selama ini 

dilakukan mitra 

3 Membuat panduan model penilaian kinerja 

usaha  UKM  dengan mengkaji aspek penilaian 

kinerja  dan praktek sesuai hasil masukan mitra 

melalui FGD 

Tim mengkaji hal-hal yang terkait 

dengan model penilaian kinerja  

dengan secara teoritis dan hasil 

FGD dengan mitra 

4 Mensosialisasikan panduan penilaian kinerja 

yang sudah disusun kepada kelompok UKM 

Batik. 

Mitra mendengarkan dan 

berdiskusi tentang panduan 

metode penilaian UKM  pada 

kelompok mitra 

5 penyerahan penilaian panduan penilaian kinerja 

usaha UKM  

Mitra menerima model penilaian 

kinerja dari usaha UKM  dan yang 

harus dilakukan untuk mencapai 

keunggulan UKM Batik dalam 

jangka panjang.  

6 Seminar hasil akhir Tim seminar hasil akhir  

7 Pembuatan laporan dan Publikasi Tim membuat laporan ke DPPM 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profile dan Lokasi UKM Batik  

 

Batik Jambi Ariny adalah sebuah usaha home made Batik Jambi, yang berlokasi di 

Rt.03 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Batik Jambi 

Ariny ini dikelola secara mandiri berawal dari modal yang cukup minim. Namun, 

sampai saat ini kami masih tetap exsis dan menerima berbagai pesanan baik secara 

perorangan, lembaga pemerintahan ataupun swasta. Juga melayani kebutuhan 

seragam batik Jambi untuk sekolahan ataupun Madrasah serta organisasi 

kemasyarakatan. Batik Jambi Ariny ditekuni oleh Bapak Taufik dan Istrinya Eva 

Susanti sejak tahun 1997, meski demikian cikal batik Ariny telah ada sejak tahun 

1980 an yang ketika itu bapak Taufik masih belajar membatik dengan saudaranya 

Atiah binti H.Muhammad, karena ibu Atiah memang belajar secara langsung saat itu 
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kepada ibu Ir.Sri Soedewi Samsi dari dinas perindustrian Provinsi Yogyakarta yang 

datang ke provinsi Jambi.  

Produksi batik Jambi dalam bentuk : Kemeja batik, Batik kombinasi, Kain batik ( 

bahan ), Kaligrafi batik, Kain batik wanita, dll. Saat ini kami juga punya wadah 

Pembelajaran Cara Membatik dengan nama Batik Jambi Ariny Home Schooling 

yang satu-satunya di Jambi. 

 

 

 
 

 

 
 

 Batik  Hj. Nurmah Berlokasi di KH. MOHD. Soleh Rt 03 Kel. Tj. Raden Jambi.  

 

 

 

http://www.arinybatik.com/
http://www.arinybatik.com/
http://www.arinybatik.com/
http://www.arinybatik.com/
http://www.arinybatik.com/
http://www.arinybatik.com/
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B. Model Yang Ditawarkan Untuk Mengatasi Masalah Mitra  

1.  Membuat Model Penilaian Kinerja   

        Chakravarthy  dan  Balaji  (1996) menyatakan  kinerja perusahaan merupakan sebuah 

konstruk  yang  secara umum dipergunakan  untuk mengukur dampak dari sebuah orientasi  

perusahaan Kinerja menurut Veithzal (2009) adalah merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh 

atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. 

Meskipun  banyak  penelitian   menyatakan   bahwa  perusahaan   di  suatu negara memiliki 

penekanan tujuan yang berbeda dibanding negara  lain, banyak literatur  menyarankan  

profitabilitas  finansial  dan  pertumbuhan  sebagai  ukuran yang sering digunakan untuk mengukur 

kinerja organisasi (Hashim, 2001). Pelham and Wilson (1996) mendefinisikan kinerja perusahaan 

sebagai sukses produk baru, yang diukur melalui pengembangan produk baru, dan pengembangan 

pasar, growth share yang diukur melaui pertumbuhan penjualan dan porsi pasar, profitabilitas, 

diukur melalui operating profits, profit to sales ratio, cash flow operation, return on investment, 

return on assets dan kualitas produk. Menurut Miles at al (2000) Pengukuran secara subjektif 

terhadap kinerja dipilih dari pada pengukuran obyektif, sedangkan Beal  

 (2000), mengemukakan bahwa belum ada konsensus tentang ukuran kinerja yang paling layak 

dalam sebuah penelitian dan ukuran-ukuran obyektif kinerja yang selama ini dipakai dalam banyak 

penelitian masih banyak kekurangan. Untuk menngantisipasi tidak tersedianya data-data kinerja 
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obyektif dalam sebuah penelitian, maka dimungkinkan untuk menggunakan ukuran subyektif, yang 

mendasarkan pada persepsi manajer (Beal, 2000). Zahra and Das (1993) membuktikan bahwa 

ukuran kinerja subyektif memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi. Sementara itu 

Ferdinand (2000) menyatakan kinerja UKM diukur melalui volume penjualan,efektifitas usaha, laba 

bersih,loyalitas pelanggan dan manfaat bagi pelanggan, hal serupa juga diungkapkan Gregory B,al 

al (1996). 

         Kinerja suatu usaha umumnya berbeda-beda satu sama lain, tidak adanya ukuran yang tepat 

untuk menilai kinerja suatu usaha, namun berbagai studi dari praktisi maupun akademisi telah 

menemukan berbagai faktor sebagai ukuran keberhasilan suatu usaha, dan beberapa kriteria dalam 

menilai suatu kinerja telah diungkapkan pada berbagai literatur. 

        Untuk itu penilaian lebih difokuskan pada persepsi dari pemilik UKM Batik. Untuk itu model 

penilaian yang berorientasi pada kondisi internal usaha dan dari beberapa aspek lainnya dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  Model Penilaian Factor Internal dan Pertumbuhan 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya mengenalkan model kinerja berdasarkant  penilaian secara eksternal, model penilaian  

melibatkan berbagai pihak yaitu: Pemerintah /Dinas perdagangan, Pengelola pasar, Pengadaan 

barang( distributor dan pedagang grosir, Pesaing dan  konsumen 

 

 

Hasil Penilaian factor internal   

1. Aspek Sumber daya manuasia: 

Merupakan tenaga yang terlibat dalam 

melakukan penjualan di UKM Batik, termasuk 

kemampuan yang dimiliki dalam mengelola 

usaha termasuk ketrampilan apa saja yang 

dimilki dalam mencapai tujuan usaha 

Tingkat pendidikan Pemilik 

dan karyawan 

Jiwa kepemimpinan 

Pengalaman 

Lama Usaha 

Motivasi 

Keterampilan 

2. Aspek Keuangan : 

 

 

Merupakan besarnya nilai keuangan yang 

dimilki,termasuk pada sumber pemodalan yang 

dimilki dalam menjalankan kegiatan usaha dan 

manajen keuangan yang dilakukan dalam 

menjaga kelangsungan modal usaha.  

 

Modal sendiri 

Modal Pinjaman 

Tingkat keuntungan dan 

akumulasi modal 

Membedakan pengeluaran 

pribadi /keluarga 

3. Aspek teknis dan Operasional 

Merupakan asset yang dimilki dalam 

menjalankan aktifitas usaha, termasuk dalam 

ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

mendukung produksi dan penjualan atas hasil 

usaha. 

Tersedianya Persediaan 

barang  

Kapasitas produksi  

Tersedianya mesin/peralatan  

 

4. Aspek pasar dan Pemasaran 

Merupakan penilaian terhadap permintaan 

pasar,termasuk pada sapek –aspek kegiatan 

pemasaran yang dilakukan dalam menjalankan 

usaha. 

Permintaan pasar  

Penetapan harga bersaing  

Kegiatan promosi  

Saluran distribusi dan wilayah 

pemasaran  
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 2.  Mensosialisasikan Metode Penilaian Kinerja 
         

Keterlibatan anggota organisasi sangat mendukung kesuksesan UKM Batik, dan pada akhirntya 

memberikan efek pada kinerja usaha. Untuk itu berbagai kebijakan –kebijakan yang dapat 

dijadikan sumber penilaian dalam startegi organiasi ini dapat dikelompokkan dalam hal; 

Dukungan diantara personil organisasi, saling kerja sama, kemauan memberikan penjelasan dan 

kemampuan personil organisasi Pendekatan memperkenalkan panduan tersebut dengan cara 

sosialisasi dan komunikasi secara aktif dengan metode forum discusion group (FDG) kepada 

kelompok usaha. Metode ini efektif untuk mengetahui dan memahami pentingnya suatu kinerja 

dalam menjalankan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Suport yang diberikan dalam bentuk 

penjelasan model penilaian kinerja dalam menjalankan usaha, masalah yang dihadapi, informasi 

lainnya, bahkan terbuka dengan kelemahan yang mereka hadapi selama ini , sehingga dapat segera 

dilakukan perbaikan.  

   

 
                   

 
                                       

Foto saat Sosialisasi 
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KESIMPULAN  

 

 Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh simpulan sebagai berikut:  

1. Panduan sederhana tentang penilaian kinerja usaha pada UKM Batik di Jambi. 

2. Pelatihan dan sosialisasi terhadap perangkat yang dibutuhkan dalam menilai kinerja usaha, 

sehingga UKM Batik dapat mengetahui hasil capaian yang diperoleh. 

3. Pendampingan terhadap penilaian kinerja yang selama ini diperoleh, sehingga UKM Batik 

dapat mengetahu seara jelas, apa saja yang sudah tercapai dan yang belum dicapai. Dengan 

demikian UKM Batik dapat memperbaiki kinerjanya dimasa depan. 
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ABSTRAK 

 

Ada satu hal yang yang penting dalam pembahasan mengenai humas bahwa dalam fungsinya, humas memilki 

kekuatan dalam menyebar informasi.  Bila Kekuatan ini dimanfaatkan tentu memiliki dampak yang sangat berarti 

dalam memberi pencerahan bagi masyarakat.  Peran humas yang seperti ini sangatlah tepat bila dijalankan di 

perguruan tinggi.  Humas perguruan tinggi dapat berperan lebih luas tidak sekedar menjadi mediator antara institusi 

dengan khalayak namun dapat menjadi penyebar hasil karya ilmiah yang selama ini belum terpublikaskan kepada 

khalayak umum.  Sementara itu media juga memerlukan berbagai sumber berita untuk dapat disajikan kepada 

permbaca.  Hubungan Humas perguruan tinggi dan media dapat dibangun atas dasar simbiosis mutualisme dimana 

kedua pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Perguruan tinggi mempunyai peran sosial yang perlu 

dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga institusi ini tidak berjalan sendiri bahkan menjauh dari esensi memberi 

pencerahan bagi masyarakat.  Perguruan tinggi dan media adalah institusi yang memiliki tujuan yang sama yaitu 

ingin mencerdaskan bangsa. Makalah ini ingin mencari kesepahaman antara  Humas perguruan tinggi dan  media 

dalam bekerja sama dalam kerangka kerja yang konstruktif. 

Kata Kunci: humas, media, perguruan tinggi 

 

Pendahuluan  
Dewasa ini perkembangan masyarakat begitu pesat.  Salah satu penyebabnya karena didorong oleh 

kemajuan teknologi yang juga bergerak semakin cepat.   Perkembangan ini menghasilkan globalisasi 

dimana masyarakat semakin mudah berinteraksi satu sama lain.   Organisasi pun harus menyesuaikan 

kebutuhan masyarakat yang dinamis tersebut.   Salah satu kebutuhan tesebut adalah  informasi.  Organisasi 

harus selalu terhubung dengan stakeholdernya agar dapat bertahan dalam kondisi yang penuh persaingan.  

Salah satu cara agar eksistensi organisasi terus diakui keberadaan adalah dengan membangun komunikasi 

yang baik dengan stakeholder.  Hubungan  masyarakat (humas) menjadi komponen utama dalam organisasi 

dalam berkomunikasi dengan khalayak. 

 Khalayak atau publik dalam humas diantaranya adalah publik eksternal.  Publik eksternal adalah 

publik yang tidak secara langsung terkait dengan organisasi atau perusahaan, seperti media relation (pers 

atau media massa), government (pemerintah), educator (pendidik), customer (pelanggan), the community 

(komunitas), suppliers (pemasok). (Ardianto, 2014:115). 

Kegiatan humas yang dikonseptualisasi dan operasionalisasi oleh sebuah organisasi, 

meskipun pada hakikatnya mempunyai persamaan, dalam hal tertentu memiliki perbedaan-

perbedaan disebabkan oleh jenis organisasinya yang memang berbeda (Sunarto, hal.24: 2012).  

Di sisi lain,sebagai institusi pendidikan harus mampu menghasilkan solusi secara akademis 

terhadap permasalahan yang ada di masyarakat termasuk produk-produk yang bisa dimanfaatkan 
secara langsung.  Untuk itu, harus ada bagian yang dapat melakukan diseminasi kepada 

masyarakat.  Perguruan tinggi mulai memikirkan pentingnya humas yang dapat menjalanan fungsi 

tersebut termasuk menjalin hubungan dengan stakeholder yang salahsatunya adalah media.   
Perguruan tinggi dan media memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Perguruan tinggi dianggap sebagai “gudang” dari ilmu pengetahuan.  Institusi ini menghasilkan sumber 
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daya manusia yang berpendidikan tinggi juga berbagai humasoduk ilmiah seperti temuan, penelitian, 

pemikiran dll.  Banyak sekali temuan-temuan penting yang mengubah dunia dihasilkan dari perguruan 

tinggi.  Namun banyak juga karya-karya ilmiah yang masih tersimpan dalam “lemari” arsip dan tidak 

diketahui oleh masyarakat.  Kadang karya-karya tersebut hanya sempat diseminarkan di kalangan para ahli 

lalu disimpulkan dan setelah itu hanya disimpan.  Padahal bukan tidak mungkin bila karya ilmiah tersebut 

dapat ditulis ulang dengan bahasa yang lebih dimengerti masyarakat awam tentu bisa lebih memberi 

manfaat.  Disamping itu juga dapat membuat perguruan tinggi menjadi lebih “membumi” dan dekat dengan 

masyarakat.  Disinilah Humas perguruan tinggi berperan.    

Media sendiri membutuhkan materi berita setiap harinya.  Media Indonesia sebagai salah satu harian 

cetak terbesar di Indonesia memiliki rubrik  yang berisi hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, riset 

dan perkembangan teknologi.  Rubrik yang diberi nama eksplorasi ini dikelola oleh Bagian Penelitian dan 

Pengembangan (Litbang) Media Indonesia.  Setiap Minggunya staf Litbang berupaya menghimpun data 

dan materi berita untuk dapat dimuat dalam rubrik yang muncul seminggu sekali itu.   

Dari hasil studi awal yang dilakukan diketahui bahwa materi rubrik didapat dari berbagai sumber 

diantaranya adalah perguruan tinggi.  Namun terkadang pihak Litbang sering kesulitan dalam mendapatkan 

akses di perguruan tinggi.   Kesulitan ini ini dapat disebabkan karena belum dibangunnya sebuah hubungan 

yang saling membutuhkan antara kedua pihak.  Untuk itu humas dapat menjadi jembatan antara media dan 

perguruan tingginya. 

Tulisan ini walau mengambil subjek pembahasan di bagian humas Universitas Tarumanagara  dan 

litbang Harian Media Indonesia namun dapat memberi gambaran cara membangun hubungan yang 

konstruktif dalam memenuhi hubungan mutualime simbiosis untuk dua institusi dimana pun. 

 

 

Metode Penelitian 

Penulisan artikel ini merupakan hasil diskusi yang dilakukan penulis dengan bagian Penelitian dan 

Pengembangan  Harian Media Indonesia dalam rangka program  Pengabdian Masyarakat.  Diskusi 

ini dilatarbelakangi adanya kepentingan moral perguruan tinggi dalam melakukan diseminasi 

berbagai produk ilmiah yang telah dilakukan sivitas akademka  bisa memberi manfaat langsung 

atau minimal dapat diketahui masyarakat.  Sementara itu media juga memerlukan materi berita 

untuk dapat disajikan ke pembacanya.     Selain diskusi juga dilakukan obeservasi serta studi 

literatur untuk memperdalam analisis di tulisan ini.   Referensi untuk literatur yang digunakan 

terutama terkait komunikasi dan humas.  

 

 
 

Diskusi dan Pembahasan 

Humas perguruan tinggi memiliki posisi yang unik dan beda dengan humas pada institusi 

lain misalnya pada perusahaan, pemerintahan atau organisasi non humasofit.  Perguruan tinggi 

adalah lembaga pendidikan dimana karakternya tidak persis  sama dengan organisasi-organsasi 

tadi.   

Perguruan tinggi khususnya swasta mempunyai fungsi pendidikan yang jauh dari 

komersialisasi.  Namun agar perguruan tinggi swasta bisa terus “hidup” tentulah harus dikelola 

layaknya sebuah perusahaan.  Perguruan tinggi dituntut seakan berjalan meniti ditengah garis  

batas- tidak boleh komersil namun harus menghasilkan.  Inilah istimewanya sebuah lembaga 

pendidikan.  Sayangnya di era global yang penuh kompetisi ini perguruan tinggi swasta seakan 
terbawa arus komersialisasi yang sedikit melupakan fungsi pendidikannya.  Tentu, humas yang 

melekat pada sebuah organisasi juga mempunyai peran yang menyesuaikan jenis organisasinya.  

Pada perguruan tinggi, humas mempunyai peran tambahan yaitu bagaimana agar produk  

ilmiah yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.   

Untuk itu perlu ada media yang dapat mempublikasikannya. Sering karya-karya ilmiah yang 

dihasilkan hanya tersimpan dalam arsip atau sebagai bahan diskusi di forum-forum ilmiah semata.  
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Hasilnya tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat.  Perlu kesadaran perlunya publikasi 

kepada masyarakat.   

Dari perspektif ilmu komunikasi antara humas dan media memiliki kesamaan Komunikasi 

disampaikan  Roudhonah (2007:52) memiliki fungsi mass information, mass education, mass 

persuasion dan mass entertainment .  Hal yang hampir sama juga dimukakan menurut Effendy 

(1999:36) terkait fungsi komunikasi yaitu: menginformasikan (to inform), mendidik (to educate),  

menghibur (to entertaint), dan mempengaruhi (to influence).    Kedua institusi ini sama-sama 

memiliki fungsi komunikasi setidaknya dalam dua bidang yaitu mendidik dan memberi informasi.    

Media dan humas dituntut dapat menjalan dua fungsi tersebut.  Masalahnya adalah dalam 

fungsi memberi informasi kepada masyarakat, humas memerlukan media sebagai aspek penting 

dalam melakukan diseminasi informasi.  Namun yang disayangkan ada kendala bagi media dalam 

memperoleh informasi dari humas perguruan tinggi yaitu pada mengenai cara penyampaiannya.   

Sementara itu untuk penjelasan yang lebih khusus terkait humas pada perguruan tinggi 

dapat dijelaskan dalam definisi yang disampaikan oleh Lumbald dan Stewart (2005; 4) bahwa 

School community relations (school PR) is a planned process of two ways communication between 

a school and its publics directed toward school improvement.  Disamping itu juga dijelaskan 

beberapa tujuan yang akan dihasilkan dari humas diantaranya adalah meningkatkan pemahaman 

dan mempengaruhi perilaku khalayak (Lumbald & Stewart, 2005;hal.3).  Dari dua tujuan humas 

di atas dapat dikaitkan dengan makalah ini bahwa peguruan tinggi punya tujuan yang dapat 

memberikan pengetahuan, pemahaman bahkan pencerahan  dan hal tersebut menjadi  penekanan 

tujuan humas di perguruan tinggi. 

Kepala bagian Riset pada Divisi Litbang Media Indonesia Desi Yasmini mengungkapkan 

humas perguruan tinggi harus memperbaiki cara penyampaian informasi (contohnya press release) 

yang disampaikan kepada media.  Menurutnya banyak humas perguruan tinggi yang masih belum 

mengetahui bagaimana cara menyampaikan dan mengemas informasi agar menarik untuk media.   

Banyak rubrik di media yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk dapat 

menyampaikan hasil-hasil penelitiannya.   

Desi Yasmini memberikan contoh di Harian Media Indonesia ada rubrik eksplorasi yang 

mengulas sains dan teknologi.  Dalam rubrik ini perguruan tinggi dapat berpartsipasi untuk 

menyampaikan temuan dan hasil peneltian yang telah dicapai.  Di sinilah peran humas untuk 

memberikan infomasi kepada media.   

Dari hasil pengamatan di media pada umumnya, berita-berita terkait perguruan tinggi 

didominasi mengenai pada kegiatannya seperti seminar, dll bukan pada objek karya atau produk 

akademiknya.  Kalau pun ada masih sangat kurang.  Berita banyak mengutip pendapat para ahli 

atau sekelumit temuan yang ada di seminar sementara di kampus tentu banyak sekali berbagai 

karya yang tidak dapat terekspos oleh media.  Sebagai perbandingan, berita Untar yang pernah 

dimuat media  sebagian besar terkait kegiatan kampus.  Dari Januari 2017 hingga Oktober 2017 

jumlah berita kurang lebih 30 berita.  Dari semua itu tidak banyak hasil-hasil penelitian atau 

temuan ilmiah yang dipublikasikan oleh media. 

 Kendala lain menurut Desi, pihaknya masih kesulitan untuk dapat berhubungan dengan pihak 

perguruan tinggi dan kalaupun Ia mendapatkan materi dari pihak humas bentuknya masih berupa 

karya ilmiah yang mesti “diterjemahkan” ke bahasa jurnalistik.  

 Inilah kendala yang harus dihadapi humas untuk  mampu lebih membumikan tulisan-tulisan 

ilmiah agar mudah dipahami masyarakat (media).  Selain itu  tentu saja bagaimana mengemasnya 

menjadi sebuah informasi yang dirasa penting dan menyentuh langsung masyarakat.   

Humas pada perguruan tinggi seperti disampaikan Nasution (2006) salah satunya 

mempunyai fungsinya membangun (konstruktif), dalam hal ini perguruan tinggi dapat membagi 

pada aspek keilmuan sebagai alat memecahkan masalah yang dapat diterima masyarakat, dan 

kebijakan perguruan tinggi bisa diterima segenap civitas akademika. 
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Pendapat di atas memperjelas adanya fungsi konstruktif yang idealnya mesti dilakukan 

humas perguruan tinggi agar memberi solusi masalah yang ada di masyarakat dari sisi akademik.  

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh humas adalah melalui bantuan media untuk 

mempublikasikannya kepada masyarakat. 

 Sementara itu dari hasil diskusi mengemuka humas di perguruan tinggi sejauh ini masih 

terpaku pada fungsi-fungsi humas yang biasa ada di berbagai institusi.  Padahal sesungguhnya 

seperti dijelaskan di atas,  mestinya humas perguruan tinggi memiliki spesifikasi tersendiri dalam 

berkomunikasi dengan media.  Justru kesulitan yang dihadapi oleh humas adalah bagaimana 

membumikan segala produk  ilmiah yang ada di kampus agar lebih dikenal dan dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat.   

 Pandangan media yang menganggap perguruan tinggi sebagai mitra yang strategis perlu 

ditanggapi positif oleh humas perguruan tinggi.  Namun tentu ada hal-hal yang juga perlu 

diperhatikan humas perguruan tinggi.  Keterbatasan sumber daya manusia pada humas menjadi 

sebuah kendala yang dihadapi.  Tidak mudah mentransformasikan format tulisan ilmiah ke dalam 

bentuk tulisan berformat jurnalistik yang mudah dipahami publik.  Di samping itu sudut pandang 

antara humas dan media dalam menilai sebuah karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan 

kepada masyarakat umum juga menjadi catatan tersendiri.   

 Dalam diskusi yang dilakukan mengemuka permasalahan adanya kebutuhan dari kedua 

institusi yang sebenarnya dapat saling memenuhi.  Kebutuhan akan materi berita dari pihak Media 

Indonesia serta keinginan untuk melakukan diseminasi informasi produk akademik dari perguran 

tinggi.  Perlu ada komunikasi yang dibangun secara konstrukstif dan berkelanjutan dalam bingkai 

simbiosis mutualisme.   Tentu membangun hubungan seperti ini menuntut humas dan media lebih 

proaktif.   Kesapahaman antara humas perguruan tinggi dan media menjadi langkah awal yang 

harus dilakukan agar tujuan dari kedua  

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Media membutuhkan perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber informasi baik itu berupa 

temuan, karya ilmiah, dan  pendapat pakar.   Sementara itu humas perguruan tinggi harus dapat 

melakukan diseminasi karya ilmiah untuk dapat memberi manfaat bagi masyarakat.  Oleh sebab 

itu antara media dan humas perguruan tinggi harus terjalin hubungan simbiosis mutualisme agar 

tujun kedua institusi dapat tercapai.  Di pihak humas, harus ada upaya untuk mengemas 

penyampaian karya-karya ilmiah ke bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar  media 

dapat mengolahnya secara lebih mudah untuk disampaikan ke masyarakat.  Diskusi ini 

membangun kesapahaman antar humas dan media yang berdampak adanya pubikasi yang 

memberi pencerahan bagi masyarakat. 

 

*Tulisan ini merupakan pengembangan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan penulis. 
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ABSTRAK 

Pada era digital dewasa ini yang berkembang secara terus menerus maka seseorang dituntut untuk dapat 

menguasasi teknologi tersebut, dimana dalam hal ini seorang insinyur yang mana sangat erat hubungannya dengan 

penggunaan pemanfaatan teknologi berbantukan komputer perangkat lunak. Perangkat lunak Autodesk Fusion360 

merupakan sebuah CAD ( Computer Aided Design) yang berteknologi cloud dimana memudahkan pengguna dalam 

melakukan kolaborasi desain, berdiskusi, dan menyimpan data pada cloud yang mudah diakses oleh setiap anggota 

dalam sebuah kelompok desain, dimana teknologi ini dibutuhkan dalam melakukan desain mekanikal. Kegiatan ini 

merupakan pelaksanaan bentuk kerjasama antara UNTAR dan UNRAM (Universitas Negeri Mataram) dengan 

melakukan kegiatan pelatihan yang diawali dari persiapan kegiatan berupa brainstorming tentang kebutuhan 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa UNRAM. Topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan 

mahasiswa dan juga dosen dimana sebagai peserta pelatihan. Pelatihan dilakukan dalam bentuk workshop dengan 

menggunakan modul pelatihan yang sesuai secara spesifik dengan kebutuhan peserta yakni desain produk mekanikal 

dengan metode desain dengan menggunakan perangkat lunak Autodesk Fusion 360 dimana perangkat lunak ini 

menggunakan lisensi education yang tdk berbayar. Peserta pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan menggunkanan perangkat lunak, terlihat dari hasil desain masing-masing peserta dapat menggukanan 

perangkat lunak tersebut sebagai tools untuk membuat desain produk mekanikal, melakukan visualisasi desain secara 

3dimensi dan melakukan analisis kinematika dari komponen produk mekanikal yang mereka buat. 

Kata kunci: Desain Mekanikal, Autodesk Fusion 360, Cloud Based  

 

1. PENDAHULUAN 

Melihat perkembangan dunia desain produk yang semakin pesat, semakin membuktikan 

bahwasanya keahlian dalam mendesain suatu produk yang  bisa digunakan untuk berbagai 

kepentingan dan akan menjadi salah satu keahlian yang sangat menjanjikan, baik dalam dunia 

pekerjaan maupun di bidang pendidikan.  

Untuk hal – hal tersebut diatas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor – faktor yang berupa 

waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. 

Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan  diantaranya : tenaga kerja, mesin – mesin, 

peralatan penunjang dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus 

mempertimbangkan biaya  yang seekonomis mungkin, dengan tidak mengorbankan kualitas 

produk dan kecepatan manufaktur produk. Peranan CAD ( Computer Aided Design ) menjadi 

penting dalam proses desain dalam memproduksi desain yang baik dan aman. Selain peralatan 

unsur lain dalam penunjang berhasilnya suatu desain adalah para engineer yang mana mereka 

umumnya bekerja secara kolaboratif dan seketika sehingga desain yang dirancang dapat mudah 

dan cepat dilakukan perbaikan  dan perubahan. Perangkat lunak Autodesk Fusion merupakan 

sebuah perangkat lunak berbasis cloud dimana dapat dapat disimpan dalam server cloud dan 

diakses oleh para engineer yang memiliki ijin akses terhadap data tersebut. Dalam fiturnya sistem 

cloud ini mudah sekali di akses oleh masing- masing bagian engineer dan memudahkan dalam 

berkomunikasi dan bekerja dalam file/obyek benda yang sama secara simultan. Hal ini untuk 

memudahkan dalam berkolaborasi dan memperkecil kesalahan desain di awal tahap desain konsep. 
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Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ditemukan sebuah peluang dalam melakukan percobaan 

sistem cloud based CAD ini dengan engineer yang berbeda lokasi dan secara kebetulan jurusan 

teknik mesin UNTAR dan jurusan teknik mesin UNRAM memiliki kesepahaman dalam 

melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian dimana hal ini dapat menjadi wadah kegiatan 

ini. Dengan memberikan workshop tentang penggunaan perangkat lunak ini maka akan membuka 

jalan bagi mahasiswa dan dosen dari kedua institusi melakukan kolaborasi desain di kemudian hari 

tanpa adanya kegiatan tatap muka dan membuka peluang lebih luas lagi dalam melakukan 

penelitan kolaboratif di bidang perancangan mekanikal.  

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dalam melakukan desain 

produk dan melakukan inovasi produk serta analisa kinematika desain produk dengan 

menggunakan software Autodesk Fusion 360 dan melakukan visualisasi secara 3 dimensi dari 

produk desain mekanikal tersebut serta melakukan kolaborasi desain dalam sistem cloud dimana 

para peserta mencoba untuk melakukan perubahan desain dan berkomunikasi secara cloud based 

dalam membahas suatu desain mekanikal. 

 

2. METODE PENGABDIAN MASYARKAT 

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dari identifikasi kebutuhan masyarakat dimana fakultas teknik 

UNRAM membutuhkan update pengetahuan dan metode dalam pengembangan keilmuan dalam 

bidang desain mekanikal yang saat ini semakin modern. Sistem pembelajaran yang diterapkan di 

unram juga menggunakan komputerisasi dalam melakukan rancangan produk mekanikal namun 

belum sampai analisis dan visualisasi produk secara komprehensif. Kebutuhan ini di akomodir 

dengan memberikan materi pelatihan dengan mempertimbangkan hal tersebut, dimana kemajuan 

teknologi metode desain dipaparkan dalam materi seminar dan dilanjutkan dengan metode 

pelatihan dan workshop. Peserta adalah mahasiswa dan dosen Universitas Mataram Fakultas 

Teknik yang beralamat di Jl Majapahit No. 62, Mataram. Tlp (0370)636126 ext128. Jumlah peserta 

kegiatan ini adalah 40 orang terdiri dari 33 orang peserta kegiatan dan 7 orang panitia. 

Berikut manfaat dari kegiatan yang diharapkan diperoleh adalah : 

• Memberikan wawasan tentang produk desain mekanikal dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan kepada mahasiswa yang dinilai masih mudah menyerap kashanah ilmu 

pengetahuan. 

• Peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan baru dan melakukan aplikasi 

ketrampilan dalam menggunakan komputer untuk melakukan desain produk, analisis 

desain dan peningkatan kualitas desain  

• Melakukan uji coba desain secara kolaboratif dengan dua institusi pendidikan dengan 

menggunakan tools perangkat lunak sehingga diperolah hasil diskusi secara online dan 

hasil desain yang dilakukan bersama-sama secara serentak dalam platform perangkat 

lunak Autodesk Fusion360. 

Peralatan yang digunakan dalam pelatihan ini disediakan oleh masing-masing peserta pelatihan 

dan fasilitas pendukung yakni koneksi internet disediakan oleh pihak UNRAM, dimana perangkat 

lunak disediakan oleh pihak yang bekerjasama dengan UNTAR yakni PT Tiga Dinamika Sistem 

sebagai penyedia perangkat lunak dimana perangkat lunak dapat digunakan dengan melakukan 

pendaftaran setiap peserta melalui e-mail dan akan mendapatkan 1 lisensi perangkat lunak 

Autodesk Fusion360 secara cuma-cuma selama periode 3 tahun. Selain itu perangkat lunak 

tersebut di pasang pada komputer peserta yang memiliki spesifikasi khusus seperti dibawah ini: 
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Tabel 1. Kebutuhan Spesifikasi Perangakat Lunak 

System requirements for Autodesk Fusion 360 

Operating 

System 

Apple® macOS™ Sierra v10.13; Mac® OS® X v10.11.x (El Capitan) 

Note: Mac OS X v10.10.x (Yosemite) is not supported. 

Microsoft® Windows® 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10 (64-bit only) 

CPU Type 64-bit processor (32-bit not supported) 

Memory 3GB RAM (4GB or more recommended) 

Graphics Card 512MB GDDR RAM or more, except Intel GMA X3100 cards 

Disk Space ~2.5 GB 

Pointing Device 
Microsoft-compliant mouse, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro 

trackpad 

Internet A DSL internet connection or faster 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini pelatihan ini berdurasi 2 hari dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 

mengemas kegiatan dengan bentuk seminar pada hari pertama yang berisi tentang kemajuan 

teknologi perangkat lunak yang modern dan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan workshop 

dimana perngkat lunak digunakan dalam pelatihan ini dipasang pada masing-masing komputer 

pribadi dari peserta pelatihan, pelatihan melakukan pembuatan desain dengan dipandu oleh 

pengajar sesuai dengan modul yang telah disebarkan melalui online. Adapun kegiatan ini 

dilakukan dengan mengikuti jadwal sebagai berikut : 

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan 

Hari/Tanggal: Selasa/ 25 April 2017 

Waktu Acara PIC 

08:00 – 08:30 Registrasi Ulang Tim 

08:30 – 08: 45 
Kata Sambutan 

Dekan / Kajur UNTAR 

Dr. Harto Tanujaya 

08:45 – 09:00 Kata Sambutan dan Pembukaan Dekan/Kajur UNRAM 

09:00 – 09:15 Pemberian plakat/cinderamata 

dan Foto Bersama Tim, Dekan, 

Kepala UPTB dan jajarannya. 

Tim 

09:15 – 10:45 
Sesi I – Intro to Fusion 360 

Pembicara 1: Didi Widya 

Utama / Harto Tanujaya 

10:45 – 11:00 ISHOMA  

11:00 – 12:30 
Sesi II – Sketch Creation  

Pembicara 2 : Dr. Steven 

Darmawan 

12:30 – 13:30 Ishoma   

13:30 – 15:30 Sesi III – Solid modeling & 

Sculpt (T-Spline)  modeling  

Pembicara 1: Didi Widya U 

15:30 – selesai Q&A Tim  
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Hari/Tanggal: Rabu/ 26 April 2017 

Waktu Acara PIC 

08:00 – 08:30 Registrasi Ulang Tim 

08:30 – 12:00 Sesi IV – Asembly  Pembicara 1 : Didi Widya U 

12:00 – 13:00 ISHOMA  

13:00 – 15:00 Sesi V – Visualization & 

Drawing Creation 

Pembicara 3: Ahmad Manbas 

15:00 – 15:30 Penutup Tim 

 

Dari rencana awal pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pembuatan modul kegiatan, 

pelaksanaan kegiatan serta pelaporan telah dilakukan secara keseluruhan dan telah selesai 

semuanya. berikut yang dapat dipaparkan dari hasil kegiatan berupa peningkatan kemampuan dan 

keterampilan peserta kegiatan yakni setiap peserta yang kondisi awal belum dapat menggunakan 

perangkat lunak berbantuan komputer untuk melakukan desain dan saat akhir pelatihan seluruh 

perserta telah dapat melakukan desain dengan pemodelan 3 dimensi dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan pelatihan. Berikut hasil dari capaian keterampilan peserta : 

 

    

Gambar  1. Pelaksanaan Pelatihan(kiri) ; Hasil Desian Produk Mekanikal Peserta ( kanan ) 

 

Standar dari pelatihan yang berkualitas dipaparkan dengan baik dimana hasil dari kemampuan 

keterampilan peserta pelatihan meningkat berikut standar kualitas hasil dari pelatihan berupa cetak 

biru dari desain yang mereka buat: 

 

Gambar  2. Contoh Hasil Cetak Biru Desain dari Peserta 
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Selain itu terdapat pula modul pelatihan yang dibuat dan sedang dilanjutkan untuk menjadi sebuah 

buku panduan yang ber ISSN. 

 

 

Gambar  3. Halaman Depan Modul Pelatihan 

 

Untuk mengukur seberapa besar dampak dan kinerja pelatihan ini maka disebar kuesioner hasil 

pelatihan kepada seluruh peserta dan dalam kuesioner tersebut kegiatan ini dapat dinyatakan baik 

dan sangat baik dalam beberapa hal pada responden peserta kegiatan sejumlah 33 peserta dan 7 

orang panitia , berikut hasil olah kuesioner yang dilakukan : 

 

Tabel 3. Hasil Kuesioner Pelaksanaan Pelatihan 

No Pertanyaan Kuesioner Hasil Responden 

1 Persiapan pelatihan dianggap baik 
51,7% Baik 

48,3% Sangat Baik 

2 Pelatihan dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu 
31% Baik 

41,4% Sangat Baik 

3 Materi yang diberikan bermanfaat/sesuai harapan bagi peserta 
6,9 % Baik 

93,1% Sangat Baik 

4 Instruktur menjelaskan materi dengan baik 
20,7 % Baik 

79,3 % Sangat Baik 

5 Materi yang diberikan mudah untuk dipahami/diikuti 

17,2% Cukup 

34,5% Baik 

48,3% Sangat Baik 

 

    

Gambar 4. Foto Kegiatan 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan harapan dan hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat umum dan secara khusus adalah peserta pelatihan dimana keterampilan yang mereka 

peroleh dapat meningkatkan kesejahteraan apabila dipergunakan sepenuhnya untuk bekerja sesuai 

dengan bidangnya. 

Selain itu kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta yakni melalui kuesioner yang 

menyebutkan kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan dan menunjukkan kualitas yang baik. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk tri dharma perguruan tinggi yang wajib 

dilaksanakan bagi setiap dosen, dengan adanya kegiatan ini maka program pengabdian masyarakat 

ini dapat juga menjadi nilai tambah bagi lembaga UNTAR.  

Kedepan kegiatan ini dapat berlanjut dalam bidang penelitian terhadap pengembangan produk bagi 

UNTAR dan bekerjasama secara kolaboratif dengan UNRAM dalam platform yang sama sehingga 

dapat memperkaya hasil penelitian desain produk yang dilakukan secara concurrent dan 

berkelanjutan. 
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MELAWAN HOAX : LITERASI MEDIA PADA GENERASI MUDA 
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ABSTRAK 

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai etnis, ras dan budaya yang tersebar di berbagai 

pulau di seluruh Nusantara. Keberagaman etnis dan budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sarat dengan 

kemajemukan sehingga masyarakat Indonesia sering disebut sebagai masyarakat plural dan multikultural. 

Ada kecenderungan masyarakat hidup berkelompok dengan masyarakat lain yang memiliki kesamaan 

dengannya. Persamaan tersebut dapat berupa kesamaan geografis atau proksimika, kesamaan latar belakang 

budaya, kesamaan kelas ekonomi, kesamaan visi dan misi atau kesamaan lainnya yang membuat manusia merasa 

lebih nyaman untuk berhubungan satu dengan lainnya. Di sisi lain kecenderungan tersebut juga dapat menimbulkan 

kesadaran atas perbedaan terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya. 

Saat ini masyarakat memiliki kecenderungan untuk bersikap semakin intoleran dengan dengan orang orang yang 

berbeda dengan dirinya. Kecenderungan tersebut dilakukan untuk menunjukan perbedaan dengan orang-orang yang 

berbeda atau orang orang yang berada di luar kelompok atau “out group”. 

Dewasa ini dalam menyikapi sebuah isu atau informasi yang disebarkan di media sosial masyarakat yang 

memiliki pendapat sama mengelompok dengan orang lain yang memiliki pemikiran yang sama tanpa bersedia 

bersentuhan pandangan dengan kelompok lain yang memiliki pendapat berbeda. Kedua kelompok ini kemudian saling 

menghujat pendapat, menyebarkan berita kebencian, hoax dan pandangan masing-masing liwat media sosial. 

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis informasi yang dibawa oleh media sosial dapat 

menciptakankan berbagai permasalahan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan literasi media terkait dengan 

penggunaan media sosial yang berkaitan dengan hoax. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menjadi lebih pintar, 

bijak, dan kritis dalam menggunakan media sosial. Sehingga tidak mudah terprovokasi dengan informasi palsu yang 

mengandung kebencian dan dapat menimbulkan perpecahan. Kegiatan literasi media ini diselenggarakan di Sekolah 

Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) di Manado Sulawesi Utara. 

 

Keywords : Hoax, literasi media, STAKN Manado, Melawan Hoax, Generasi Muda. 

 

 

1. Latar Belakang Kegiatan 

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai etnis, ras dan budaya yang 

tersebar di berbagai pulau di seluruh Nusantara. Keberagaman etnis dan budaya tersebut 

menjadikan bangsa Indonesia sarat dengan kemajemukan sehingga masyarakat Indonesia 

sering disebut sebagai masyarakat plural dan multikultural (Salatalohy & Pelu, 2004).  

Adanya multikulturalisme tersebut menunjukkan bahwa telah tercipta sebuah pengakuan 

dari masyarakat tersebut atas martabat manusia lain untuk saling menerima serta hidup 

bersama dengan manusia lainnya yang memiliki latar belakang budaya berbeda (Baidhawy, 

2006). 

Sebagai mahluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa eksisitensi orang lain, maka 

masyarakat Indonesia senantiasa berhubungan dengan individu atau kelompok. Ada 

kecenderungan juga masyarakat hidup berkelompok dengan masyarakat lain yang memiliki 

kesamaan dengannya. Persamaan tersebut dapat berupa kesamaan geografis atau kedekatan 
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proksimika atau kesamaan latar belakang budaya, kesamaan kelas ekonomi, kesamaan visi 

dan misi atau kesamaan lainnya yang membuat manusia tersebut merasa lebih nyaman untuk 

berhubungan satu dengan lainnya. Di sisi lain kecenderungan tersebut juga dapat 

menimbulkan kesadaran atas perbedaan terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya 

(http://www.kompasiana.com/ diunduh pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 16:04). 

Kesadaran tersebut antara lain dipicu oleh semakin terbukanya lalu lintas ideologi sebuah 

negara sehingga membuka peluang munculnya banyak persoalan politik, ekonomi hingga 

sosial. 

Pada hakikatnya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat multikultural dewasa 

ini juga memiliki kecenderungan untuk bersikap semakin intoleran dengan dengan orang 

orang yang berbeda dengan dirinya. Kecenderungan tersebut dilakukan untuk menunjukan 

perbedaan dengan orang-orang yang berbeda atau orang orang yang berada di luar kelompok 

atau “out group”. Hal ini terutama terjadi di media sosial. Orang-orang yang berbeda tersebut 

disebut “Liyan” atau “The Other”. Pemberian istilah “Liyan” atau “The Other” tersebut 

membuat manusia melakukan pembedaan seperti membedakan diri atau kelompoknya 

sebagai subjek dan kelompok lain sebagai objek yang kemudian subjek tersebut melakukan 

pertimbangan kepada objek dan diberikan nilai (KOMPAS, Jumat 25 November 2016). 

Dewasa ini dalam menyikapi sebuah isu atau informasi yang disebarkan di media sosial 

masyarakat yang memiliki pendapat sama cenderung mengelompok dengan anggota lain 

yang memiliki pemikiran yang sama tanpa bersedia bersentuhan pandangan dengan 

kelompok lain yang memiliki pendapat berbeda. Kedua kelompok ini kemudian saling 

menghujat pendapat dan pandangan masing-masing. Bahkan Presiden Joko Widodo 

menyampaikan keprihatinannya tentang tersebar luasnya ujaran kebencian, kejahatan, fitnah, 

informasi palsu (hoax) dan makian di dalam media sosial (KOMPAS, Jumat 25 November 

2016). 

Pada dasarnya media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan setiap individu 

untuk membuat web page pribadinya dan kemudian terhubung dengan individu lainnya 

untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Namun tampaknya saat ini media sosial tidak lagi difungsikan seperti semula yakni seperti 

yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 

mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE). Menurut pasal 4 Undang Undang ini 

tujuan penyebaran informasi yang pertama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Tujuan kedua adalah untuk 
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mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan publik. Tujuan ketiga adalah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya 

kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 

pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dengan bertanggung jawab. Tujuan 

keempat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dan terakhir tujuan 

kelima adalah memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara Teknologi Informasi (https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf 

diunduh pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 20.00).  

Fenomena ujaran kebencian (hate speech) dan hoax bermula dari Pemilihan Presiden tahun 

2014 yang diikuti oleh dua calon yaitu Joko Widodo dengan Jusuf Kalla pada satu sisi. Dan 

Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa pada sisi yang lain. Sejak itulah marak terjadi 

penyebaran informasi palsu serta isu-isu yang tidak benar yang dikenal dengan istilah hoax 

yang sering terjadi di dalam media sosial saat ini. Terpilihnya Presiden Joko Widodo tidak 

membuat penyebaran kebencian dan hoax ini menurun. Bahkan semakin memprihatinkan 

ketika kasus penistaan agama dituduhkan pada (mantan) Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Cahya Purnama sejak tahun lalu. Bangsa ini seolah terbelah tajam oleh ujaran kebencian 

yang mengedepankan sentiment ras dan keagamaan. 

Secara singkat kata hoax dalam Cambridge Dictionary memiliki arti tipuan atau lelucon 

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations diunduh pada tanggal 

16 Januari 2017 pukul 20.00). Jadi hoax merupakan sebuah kegiatan untuk menipu atau 

mencetak cerita dan informasi palsu yang terjadi di dalam sosial media. 

Menurut Rovien Ayunia selaku koordinator Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) 

Surabaya Hoax atau berita palsu yang disampaikan tidak hanya merugikan objek dari sebuah 

informasi atau berita namun juga merugikan pembaca karena mereka secara terus menerus 

diberikan hoax yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang kritis. Apalagi jika pembaca 

hoax memiliki kecenderungan atau tendensi kepada satu pihak sehingga sebuah berita yang 

dibaca menjadi pembenaran dan cenderung mengabaikan cross-check dengan 

membandingkan berita satu dengan berita lainnya. Tidak hanya itu laporan hoax umumnya 

berasal dari jalur pribadi dan penyebarannya lebih banyak dari Blackberry Messenger dan 

grup WhatsApp (JAWA POS, Sabtu 14 Januari 2017). 

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis informasi yang dibawa oleh 

media sosial dapat menciptakankan berbagai permasalahan. Sebab kelima tujuan yang terkait 

dengan Undang-Undang Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti 
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dikemukakan di atas hanya dapat dicapai apabila seseorang bersifat kritis dalam 

menganalisis dan menyaring informasi yang diterima.  

Oleh karena itu perlu adanya literasi media khususnya kepada kaum pemuda yang 

merupakan opinion leaders serta penerus generasi bangsa Indonesia selanjutnya. Sebab 

kaum muda adalah agent of change dalam sebuah masyarakat.  

Menurut Konferensi Kepemimpinan Nasional di Amerika Serikat pada tahun 1992 definisi 

Literasi media menjadi kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan 

mengkomunikasikan pesan (Tim KPI, 2011:34).  

Lebih lanjut James W. Potter mendefinisikan literasi media sebagai satu perspektif 

seseorang secara aktif guna memberdayakan dirinya sendiri dalam menafsirkan sebuah 

pesan-pesan yang diterima serta cara mengantisipasinya (Potter, 2005:22). 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa literasi media merupakan pendidikan yang 

mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan dalam menganalisis pesan media serta 

memahami bahwa semua informasi atau pesan yang disampaikan harus disaring terlebih 

dahulu. 

James W. Potter di dalam bukunya yang berjudul Media Literacy (2005) mengatakan 

bahwa terdapat tujuh kemampuan yang diupayakan untuk muncul dari sebuah kegiatan 

literasi media yaitu:  

1. Analyze/Menganalisa 

Kemampuan yang harus dimiliki yakni mampu menganalisa struktur pesan yang 

dikemas dalam media serta mendayagunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan 

untuk memahami konteks dalam pesan pada media tersebut. 

2. Evaluate/Menilai 

Setelah mampu menganalisa maka kompetensi berikutnya adalah membuat sebuah 

penilaian (evaluasi). Seseorang yang mampu menilai artinya mampu menghubungkan 

informasi yang ada di media massa dengan kondisi dirinya dan membuat penilaian 

mengenai keakuratan dan kualitas relevansi informasi tersebut dengan dirinya. 

3. Grouping/Pengelompokkan 

Menentukan setiap unsur yang sama dalam beberapa cara salah satu caranya adalah  

dengan mengelompokkan informasi tersebut. 

 4.   Induction/Induksi 

Menyimpulkan suatu pola yang biasanya disebarkan oleh media sosial salah satunya 

dalam bentuk informasi. 
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 5.   Deduction/Deduksi 

 Menggunakan prinsip-prinsip umum dalam menjelaskan hal-hal yang khusus yakni 

dari informasi yang disampaikan. 

6.   Synthesis/Sintesis 

Membiasakan diri dalam merakit unsur-unsur dari pesan tertentu ke dalam sebuah 

struktur yang baru. 

7.  Abstracting/abstrak 

Menjadikan sebuah pesan dengan singkat, jelas dan dengan tepat menangkap esensi 

atau tujuan dari pesan yang disampaikan tersebut. 

  Sementara agar dapat mendeteksi berita fitnah atau hasut (hoax) maka harus dilakukan  

enam langkah pencegahan sebagai berikut: 

 

1. Melakukan kroscek judul berita 

Melakukan pengecekan kepada situs lain yang juga menuliskan berita serupa dengan 

membandingkan isi dan judul yang kemudian dapat disimpulkan dari beragam sudut 

pandang. 

2. Melihat alamat situs web 

Memperhatikan media yang memuat berita karena jika web tersebut tidak terdaftar di 

dalam Dewan Pers maka berita atau informasi tersebut bukanlah berita atau informasi 

yang benar. 

3. Melakukan pengecekan fakta 

Jika sebuah informasi berasal dari sumber otoritatif seperti KPK atau Polri maka 

pernyataan tersebut merupakan informasi yang resmi dan dapat dipercaya 

kebenarannya. Namun bila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik ataupun 

pengamat belum tentu kebenarannya. Jadi jangan langsung dipercaya. 

4. Melakukan pengecekan terhadap foto berita 

Foto hasil editan atau pengambilan dari sumber lain kerap digunakan di dalam berita 

palsu. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah seperti mengunduh foto dari artikel 

kemudian memasukkannya ke dalam search engine yakni Google Images untuk melihat 

sumber dan caption asli dari foto tersebut. 

5. Mengikuti fanpage anti-hoax 
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Sekarang ini banyak bermunculan ruang diskusi dan tanya jawab di media sosial seperti 

di dalam Facebook yang di ciptakan oleh kelompok anti-hoax. Dalam ruang diskusi 

tersebut banyak memuat klarifikasi perihal berita palsu yang beredar. 

6. Melaporkan konten yang negatif 

Jika menemukan unggahan yang bersifat negatif baik merupakan hoax, komentar kasar 

yang menyudutkan, mengancam hingga memprovokasi gunakan fasilitas report atau 

flag atau pengaduan melalui email aduankonten@gmail.kominfo.go.id. Umumnya 

unggahan tersebut akan di hapus (JAWA POS, Sabtu 14 Januari 2017). 

 

Penyebar hoax di media sosial atau internet akan dijerat dengan pasal 28 ayat 1 dan 2 

UU ITE, yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik (ayat 1) dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA) dengan hukuman paling lama enam tahun dan denda 1 miliar (ayat 

2). 

Selain pasal 28 ayat 1 dan 2, ada juga pasal 14 yang berbunyi bahwa barangsiapa dengan 

menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di 

kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.  

Serta pasal 15 yang berbunyi bahwa barangsiapa menyiarkan suatu berita atau 

mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, 

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, 

dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. 

 Oleh karena itu diperlukan kegiatan literasi media terkait dengan penggunaan 

media sosial yang berkaitan dengan hoax. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menjadi 

lebih pintar, bijak, dan kritis dalam menggunakan media sosial. Sehingga tidak mudah 

terprovokasi dengan informasi palsu yang mengandung kebencian dan dapat menimbulkan 

perpecahan. Dan hal ini adalah tugas akademisi menyikapi membuat formula literasi media 

untuk menangkal berita hoax. 

Kegiatan literasi media ini diselenggarakan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri 

(STAKN) di Manado Sulawesi Utara. 
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2. Profil Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado 

 

 

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado adalah sebuah Sekolah Tinggi 

Negeri yang terletak di Manado, Sulawesi Utara - Indonesia. STAKN Manado berada dibawah 

naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik 

Indonesia. 

 

2.1.Latar Belakang Berdiri 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Gerejawi bermutu terutama di daerah Sulawesi 

Utara dan Indonesia Timur. Lulusan STAKN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

kualitas pendidik atau pelayan sesuai harapan gereja, masyarakat serta perkembangan 

IPTEK. 

Kawasan ini tampaknya masih membutuhkan paling tidak 10.000 guru agama, 

konselor dan pendeta yang berkualitas. Hal lain yang melatarbelakangi berdirinya STAKN 

Manado adalah untuk melaksanakan pendidikan keagamaan berwawasan teologis Kristen 

yang terpercaya dengan kurikulum pembelajaran berstandar mutu nasional sesuai 

ketentuan pemerintah atau Departemen Agama dan berijazah negara. 

Saat ini STAKN Manado telah berkembang menjadi sekolah tinggi yang mumpuni 

dengan sarana dan prasarana yang lengkap.  Fasilitas tersebut terdiri dari 70 ruang kuliah, 

ruang jurusan Pendidikan Agama Kristen, ruang bengkel, perpustakaan, laboratorium 

komputer, ruang seminar, ruang ibadah, ruang senat mahasiswa, Himaju Pendidikan 

Agama Kristen, ruang jaga satpam, ruang rapat dosen, tiga tempat parkir, garasi, aula, 

lapangan voli, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, UKS  dan taman. 
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2.2.Pendirian dan Peresmian 

STAKN Manado didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden RI 

Nomor 81 tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 

Manado. Pendirian Sekolah Tinggi ini berawal dari berdirinya Sekolah Tinggi Agama 

Kristen (Stakristo) Manado tahun 2004. Tahun 2008 sekolah tinggi Stakristo berubah 

menjadi STAKN yang diresmikan pada tanggal 14 Juni 2008 oleh Menteri Agama 

Republik Indonesia yakni Muhammad M. Basyuni. 

 

Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado 

 

VISI : 

“Menjadi Perguruan Tinggi Kristen yang unggul, bermutu dan inklusif demi terwujudnya  

cendekiawan Kristiani yang berperadaban Indonesia” 

MISI : 

 Melaksanakan pendidikan tinggi yang menjadi pusat studi keagamaan Kristen yang 

berwawasan oikumenis. 

 Melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai Kristiani. 

 Menghasilkan sarjana-sarjana yang berilmu dan berkarakter Kristiani serta mampu 

mengimplementasikannya dalam segala situasi. 

 Melaksanakan pendidikan yang mampu menyebarluaskan pesan-pesan Kristiani, 

kerukunan, dan persaudaraan demi menjaga peradaban Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. 

 

TUJUAN : 

 Menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang 

bernafaskan nilai-nilai Kristiani untuk memberi sumbangan kepada peradaban 

Indonesia. 

 Menghasikan lulusan yang berilmu, kreatif, produktif, profesional, berkarakter 

Kristiani dan berwawasan oikumenis. 

 Menjalankan peran secara aktif bagi civitas akademika dalam penelitian dan  

pengabdian kepada masyarakat. 
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 Menyelenggarakan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan 

menjalin kolaborasi dan kemitraan demi peningkatan daya saing bangsa. 

3. Metode dan Pelaksanaan Kegiatan. 

Metode kegiatan dilakukan dengan cara memberikan kuliah umum disertai slides 

yang menarik lalu diikuti dengan tanya jawab dari peserta yang hadir di auditorium 

STAKN Manado. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 di aula utama 

Sekolah Tinggi Agama Kristen Manado. Tidak dikira bahwa pada hari itu seluruh 

mahasiswa  STAKN hadir di aula sehingga suasananya sangat meriah dan ramai sekali. 

Lebih kurang 300 orang yang hadir dan acara berlangsung sampai melewati batas waktu 

yang ditetapkan panitia yaitu sampai jam 2 siang. Pertanyaan yang datang dari mahasiswa 

dan dosen bertubi tubi sehingga moderator Rev. Dr. Nico Gara sampai harus menghentikan 

sesi tanya jawab. 

 

4. Kesimpulan 

Dalam tahun tahun terakhir ini terdapat kecenderungan untuk menunjukan perbedaan 

dengan orang-orang yang berbeda atau orang orang yang berada di luar kelompok atau “out 

group”. Hal ini terutama terjadi di media sosial. Orang-orang yang berbeda tersebut disebut 

“Liyan” atau “The Other”. Pemberian istilah “Liyan” tersebut membuat manusia melakukan 

pembedaan seperti membedakan diri atau kelompoknya sebagai subjek dan kelompok lain 

sebagai objek yang kemudian subjek tersebut melakukan pertimbangan kepada objek dan 

diberikan nilai. 

Media sosial merupakan sebuah situs yang memungkinkan setiap individu untuk membuat 

web page pribadinya dan kemudian terhubung dengan individu lainnya untuk berbagi 

informasi dan menjalin komunikasi. Namun tampaknya saat ini media sosial tidak lagi 

difungsikan seperti semula yakni seperti yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) 

yaitu dipakai untuk penyebaran informasi yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 

Fenomena ujaran kebencian (hate speech) dan hoax yang sangat marak berawal dari 

Pemilihan Presiden tahun 2014 Sejak itulah marak terjadi penyebaran informasi palsu serta 

isu-isu yang tidak benar yang dikenal dengan istilah hoax yang sering terjadi di dalam media 
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sosial saat ini. Terpilihnya Presiden Joko Widodo tidak membuat penyebaran kebencian dan 

hoax ini menurun. Bahkan semakin memprihatinkan ketika kasus penistaan agama 

dituduhkan pada (mantan) Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama tahun lalu. Bangsa 

ini seolah terbelah tajam oleh ujaran kebencian yang mengedepankan sentiment ras dan 

keagamaan. 

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menganalisis informasi yang dibawa oleh 

media sosial dapat menciptakankan berbagai permasalahan. Sebab kelima tujuan yang terkait 

dengan Undang-Undang Penggunaan Informasi dan Transasaksi Elektronik (ITE) seperti 

dikemukakan di atas hanya dapat dicapai apabila seseorang bersifat kritis dalam 

menganalisis dan menyaring informasi yang diterima.  

Perlu adanya literasi media khususnya kepada kaum pemuda yang merupakan opinion 

leaders serta penerus generasi bangsa Indonesia selanjutnya. Sebab kaum muda adalah agent 

of change dalam sebuah masyarakat. Literasi media merupakan pendidikan yang mengajari 

khalayak media agar memiliki kemampuan dalam menganalisis pesan media serta 

memahami bahwa semua informasi atau pesan yang disampaikan harus disaring terlebih 

dahulu. 

Terdapat tujuh kemampuan yang diupayakan untuk muncul dari sebuah kegiatan literasi 

media yaitu: Analyze/Menganalisa, Evaluate/Menilai, Grouping/Pengelompokkan,    

Induction/Induksi, Deduction/Deduksi, Synthesis/Sintesis dan Abstracting/abstrak. 

Kegiatan literasi media ini dilaksanakan di lobby utama Dedung Sekolah Tinggi Agama 

Kristen di Manado pada hari Rabu 5 April 2017 dan dihadiri sekitar 300 orang mahasiswa 

dan jajaran dosen lengkap. Acara berlangsung dengan sangat meriah dan interaktif. 
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ABSTRAK 

Berwirausaha adalah usaha untuk menciptakan bisnis baru agar tercapai keuntungan baik ekonomi maupun 

non ekonomi. Untuk itu, dalam berwirausaha diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang 

ada serta mempunyai daya kreatif dan inovasi. Banyak sekali orang yang ragu dalam memulai berkecimpung di dunia 

wirausaha karena alasan ragu untuk mencoba dan takut akan gagal. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh mitra 

PKM yaitu anak asuh di  Yayasan Anugerah Gemilang. Yayasan ini tidak mempunyai sumber daya manusia untuk 

membantu anak asuh di yayasan ini dalam mendampingi mereka untuk membuat start up bisnis. Untuk itu, Yayasan 

Anugerah Gemilang mengajak beberapa dosen dari Universitas Tarumanagara untuk melakukan pendampingan pada 

bisnis anak asuh di yayasan ini agar bisnis yang akan dikembangkan dapat diwujudnyatakan, memiliki nilai jual dan 

kompetitif. Pendampingan yang dilakukan pada tahap awal dimulai dengan membuat perencanaan bisnis. 

Perencanaan bisnis yang akan dibuat adalah usaha untuk membuat aneka kue berbahan dasar umbi-umbian. Hasil 

dari pendampingan ini adalah sebuah perencanaan bisnis yang terdiri dari prediksi pasar, perencanaan pemasaran, 

perencanaan operasional dan pengaturan sumber daya manusia.  

 

Kata kunci: pendampingan, perencanaan bisnis, usaha kuliner, umbi-umbian 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, dunia kewirausahaan semakin berkembang serta diminati oleh sebagian besar orang 

karena dianggap sebagai sesuatu yang cukup menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik 

menunjukkan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia melonjak dari 0,24% tahun 2009 menjadi 

1,65% diakhir 2013 (www.bps.go.id).  Kewirausahaan merupakan salah satu isu penting saat ini 

karena relevansinya terhadap perekonomian dan kontribusinya terhadap peningkatan 

kesejahteraan (Mason, 2011).  

 

Banyak sekali orang yang ragu dalam memulai berkecimpung di dunia wirausaha. Penyebab yang 

paling sering ditemui adalah kurangnya motivasi untuk berwirausaha. Motivasi adalah kunci yang 

akan membuka potensi manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang di inginkan. Motivasi 

adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Handoko, 2003). 

 

Hal ini juga terjadi pada khalayak sasaran PKM yaitu anak asuh di Yayasan Anugerah Gemilang. 

Yayasan Anugerah Gemilang yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan non 

formal yang berdiri pada tanggal 11 Agustus 2011. Tujuan dari yayasan ini adalah memberikan 

pendidikan bebas biaya setara universitas untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi 

mereka yang yatim/ piatu. Anak-anak pada Yayasan Anugerah Gemilang ini sebenarnya memiliki 
potensi yang baik untuk menjadi calon pengusaha karena mereka telah mendapat ilmu 

kewirausahaan sebelumnya dan Yayasan memfasilitasi mereka dengan memberikan sarana tempat 
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untuk berjualan. Berdasarkan survey oleh tim sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa anak-anak 

pada yayasan tersebut sangat antusias untuk berwirausaha tetapi belum berani mewujudkan 

kegiatan tersebut karena terkendala dengan pengalaman manajemen berwirausaha dan 

permodalan. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan bimbingan berupa motivasi agar tidak takut 

berwirausaha. Upaya untuk memotivasi mereka untuk berani berwirausaha telah dilakukan pada 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya di Yayasan ini, yang pada akhirnya pihak 

yayasan meminta tim untuk melanjutkan dengan program pendampingan yang pada tahap awal 

adalah membantu pembuatan rencana bisnis.  

 

Perencanaan binis adalah langkah pertama dalam menjalankan bisnis yaitu menganalisis faktor-

faktor bisnis dalam proses analisa setiap aspek yang saling berkaitan sehingga menjadi terintergasi. 

Pendampingan dalam membuat rencana bisnis ini diharapkan selanjutnya bisnis ini dapat menjadi 

bisnis yang mampu mempunyai daya saing. 

 

Berdasarkan hasil bertukar pikiran maka bisnis yang akan dikembangkan oleh anak-anak di 

Yayasan Anugerah Gemilang adalah bisnis kuliner khususnya kue yang menggunakan bahan 

dasar umbi-umbian. Alasan pemilihan bahan baku utama umbi karena selain menyehatkan, 

bahan baku ini juga mudah ditemui di pasar tradisional dan murah. Selain itu, pada umumnya 

penyajian makanan umbi-umbian biasanya seperti jajanan pasar, tetapi bisnis ini akan berusaha 

untuk mengangkat makanan berbahan dasar umbi-umbian dengan mengkombinasikan bahan 

baku modern sehingga terlihat lebih modern dan dapat menjangkau segmen anak muda. Hal ini 

diharapkan dapat memenuhi tren kuliner saat ini yaitu selain rasa juga memperhatikan dari segi 

kesehatan.  

 

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, anak asuh yayasan akan membuat rencana bisnis yang 

terdiri dari aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi dan aspek sumber daya manusia. Untuk 

aspek keuangan, tidak diikutsertakan pada kegiatan ini melainkan dilakukan oleh tim yang berbeda 

yang lebih di bidangnya. 

 

2. Metode pelaksanaan pkm 

Pendampingan dilakukan melalui bimbingan untuk memulai suatu usaha dengan melakukan 

penyusunan kelayakan bisnis yang dilanjutkan dengan perencanaan bisnis. Kegiatan ini dilakukan 

agar usaha yang akan dijalankan terhindar dari resiko atau kerugian yang ada di perusahaan, 

memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, 

memudahkan pengendalian agar tidak melenceng dari pengawasan yang telah disusun (Kasmir 

dan Jakfar, 2012). 

 

Bentuk pendampingan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 

A. Penentuan ide bisnis dengan menganalisis permasalahan yang ditemui dan solusi untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. 

B. Pembuatan rencana bisnis yang terdiri dari: 

- Aspek pasar untuk mengetahui prospek dari produk, penciptaan usaha dari suatu 

produk baru yang memiliki keunggulan kompetitif.  

- Aspek pemasaran, merupakan kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang atau 

jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar.  

- Aspek Produksi, merupakan aspek yang meninjau bagaimana secara teknis proses 

produksi akan dilaksanakan.  
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- Aspek Organisasi merupakan aspek sumber daya manusia yang berupa susunan 

pengurus perusahaan. Aspek ini juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap 

personil agar bisnis dapat berjalan dengan baik. 

 

Pendampingan ini diharapkan dapat menjadikan usaha dari anak asuh ini menjadi lebih terencana 

dan mampu untuk direalisasikan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penentuan ide bisnis 

Dalam berwirausaha kuliner banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan. 

Tetapi pada umumnya makanan-makanan yang tersedia dipasaran kurang memperhatikan unsur 

kesehatan dan kalaupun ada mungkin juga biaya yang ditawarkan terlalu mahal. Berdasarkan data, 

masyarakat Indonesia masih jauh dari pola hidup sehat. Bahkan berdasarkan survey yang diinisiasi 

di 15 negara di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat terendah dalam penerapan pola hidup 

sehat. Dalam survei tersebut, Indonesia hanya meraih skor 55 dari batas skor 100.  Peduli dengan 

kondisi tersebut, maka bisnis kuliner ini akan berfokus pada makanan yang menyehatkan dengan 

menggunakan bahan baku tradisional yang akan dikemas secara modern sehingga dapat menarik 

konsumen dengan harga yang relatif terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diskusi ide bisnis 

 

Bisnis ini akan menggunakan bahan dasar dari umbi-umbian. Alasan pemilihan umbi-umbian 

sebagai bahan utama dari produk karena ditinjau dari permintaan, umbi-umbian memiliki tingkat 

permintaan konsumsi yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia yang artinya umbi-umbian 

adalah merupakan produk yang diminati oleh pasar domestik.  Dengan adanya perkembangan 

industri pangan, tepung umbi-umbian dapat mensubstitusi terigu dan tepung beras sampai 30% 

untuk pembuatan aneka kue maupun olahan lainnya.  

 

Bisnis kuliner ini menggunakan merk “Me ‘n Tuber Cake” dengan logo sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo Merk Produk Me ‘n Tuber Cake 
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Untuk awal bisnis, bisnis akan difokuskan dahulu pada satu produk terlebih dahulu yaitu bolu 

cupcakes dengan bahan dasar ubi ungu. Bolu ini memiliki varian tingkat kemanisan yaitu normal 

dan less sugar. Secara tampilan bolu ini akan dihias dengan whipped cream untuk tingkat 

kemanisan yang normal sehingga target pembeli dari segmen anak-anak maupun kaum muda dapat 

tercapai. Sedangkan tampilan tanpa hiasan topping lebih ditujukan untuk kaum dewasa dengan 

kandungan gula pada bolu ubi ungu yang juga tidak terlalu manis (less sugar). 

 

B. Analisis Pasar 

1. Segmentation 

Salah satu strategi yang penting dalam usaha adalah segmentasi pasar. Dengan segmentasi 

pasar, diharapkan usaha pemasaran yang telah disusun dapat sesuai dengan target sehingga 

membantu kelangsungan usaha secara efisien dan efektif. “Me ‘n Tuber Cake” mempunyai 

segmentasi yaitu untuk semua kalangan baik dari anak anak sampai orang dewasa. Selain itu, 

produk ini secara psikografis ditujukan untuk segmen yang ingin memiliki gaya hidup yang lebih 

sehat.  

2. Targeting 

Target pasar yang dituju dari segmen yang telah ditetapkan sesuai dengan karakter. Agar dapat 

memenuhi segmen tersebut maka dalam mencapai target, maka produk yang ditawarkan akan 

disesuaikan antara kaum muda dan kaum dewasa.  Konsep bisnis ini juga ditargetkan untuk 

konsumen yang peduli makanan sehat tetapi dengan harga yang terjangkau. 

3. Positioning 

Positioning dari produk “Me ‘n Tuber Cake” adalah menciptakan berbagai produk kuliner 

yang menggunakan bahan dasar umbi-umbian yang dikemas dengan konsep yang menarik. 

 

C. Strategi Pemasaran 

Dalam usaha dibutuhkan strategi pemasaran sebagai alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Untuk 

memaksimalkan peluang yang ingin diperoleh, maka teknik promosi yang akan digunakan 

meliputi: 

a) Advertising (Periklanan) 

Pesatnya pertumbuhan social media akan dimanfaatkan sebagai media untuk 

melakukan promosi. Media sosial yang akan digunakan seperti facebook, Instagram  

agar lebih dekat dengan para calon konsumen.  

b) Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Penjualan juga akan dilakukan dengan mencari konsumen langsung dengan 

memperkenalkan bisnis tersebut. Kebetulan untuk pemasaran langsung, “Me ‘n Tuber 

Cake” dapat menitipkan kepada Treasure Cafe yang merupakan Cafe dari owner 

Yayasan Anugerah Gemilang. Lokasi Treasure Cafe yang cukup strategis karena 

berdekatan dengan kantor swasta dan pemerintah dapat memberikan peluang kue “Me 

‘n Tuber Cake” dapat dipakai sebagai salah satu alternatif konsumsi rapat maupun 

acara lainnya. Selain itu, pemasaran langsung dapat dilakukan di apartemen Maple park 

atau Xavier Remiel Foundation yang merupakan salah satu sekolah yang berdekatan 

dengan lokasi Yayasan Anugerah Gemilang.  

c) Word of mouth  

Untuk menjaga loyalitas dari konsumen sehingga melakukan repeat order, maka 

penjualan juga harus dapat menjaga kualitas dari produk serta pelayanan agar 

konsumen merasa puas dan menyebarkan kepada relasinya untuk membeli. 
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D. Rencana Produksi / Operasi 

Operasional dari pembuatan produk akan dilakukan di Yayasan Anugerah Gemilang, Kemayoran. 

Untuk tahap awal agar tidak terjadi makanan yang terbuat tidak laku, maka produksi produk akan 

disesuaikan dengan jumlah pemesanan konsumen melalui online sedangkan untuk penjualan 

langsung yang dititipkan di Treasure Cafe rencananya pada tahap awal setiap hari akan diproduksi 

sebanyak 20 kue dahulu dan akan disesuaikan melihat kondisi riil permintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahap awal uji coba       Gambar 3. Finalisasi produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain kemasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Me’ n Tuber Cake dalam kemasan 
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E. Sumber Daya Manusia 

Agar bisnis ini dapat berjalan dengan lebih baik, maka dibentuk PIC yang bertanggung jawab pada 

lingkup pekerjaannya masing-masing yaitu:  

Manajer   : Supriyanto 

PIC bagian produksi : Dini Andresnani 

PIC bagian promosi : Yosua 

PIC bagian keuangan : Priska Firdania 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tujuan awal dalam kegiatan PKM dimana lebih mengarahkan pada proses pendampingan bagi 

Anak Asuh Yayasan Anugerah untuk mengembangkan ide berwirausaha dalam bentuk kreatifitas 

dan inovasi khususnya usaha bisnis kue dengan bahan dasar umbi umbian. 

 

Proses pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan dan pengarahan dalam pembuatan 

rencana bisnis dalam bentuk memperdalam kembali ide usaha bisnis tersebut. Diskusi juga kerap 

dilakukan untuk membahas setiap aspek yang diperlukan dalam rencana bisnis.  

Pada akhir proses pendampingan, anak asuh Yayasan Anugerah Gemilang sudah memiliki rencana 

bisnis yang baik dan siap untuk diimplementasikan. Pendampingan ini diharapkan dapat diterima 

dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi anak asuh Yayasan Anugerah untuk lebih siap 

dalam mengembangkan bisnis kuliner dengan bahan dasar Umbi Umbian.  

 

Pada pelaksanaan kegiatan PKM ini hanya berupa rencana bisnis. Untuk itu disarankan agar 

kegiatan PKM berikutnya dapat berlanjut untuk mendampingi anak Yayasan Anugerah Gemilang 

menjalankan bisnis ini baik secara online maupun offline sehingga menjadi sebuah start-up bisnis 

yang berkelanjutan.  
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ABSTRAK 

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, 

seringkali berdampak pada masyarakat lapis bawah di perkotaan. Dampak sosial dan ekonomi sering muncul karena 

pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi kegiatan lain yang 

dapat membangun kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.  Yayasan 

Mitra Mandiri Indonesia adalah organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menjadi Koordinator 

program pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera di RUSUNAWA Jatinegara Kaum, Klender – Jakarta Timur 

mengajak Akademisi untuk bermitra menjalankam program-program pemberdayaan sumber daya warga 

RUSUNAWA. Untuk itu selaku akademisi yang memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi turut 

serta berperan aktif melalui kegiatan Pengabdian Kepada  Masyarakat guna meningkatkan kemampuan sumber daya 

warga RUSUNAWA, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan strata sosial dan ekonomi mereka. 

Kegiatan yang dilakukan adalah penerapan IPTEK dalam pembuatan sovenir budaya dengan metode pelatihan 

kepada warga RUSUNAWA. Kegiatan meliputi pelatihan komputer untuk belajar membuat desain model, kemudian 

pembuatan pola/model dengan menggunakan media tanah liat, dilanjutkan dengan pembuatan cetakan silikon dan 

penuangan resin kedalam cetakan silikon. Dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakata, terjadi interaksi 

positiv antara para akademisi Perguruan Tinggi dan masyarakat sehingga Perguruan Tinggi dapat menjadi agent 

perubahan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan bekal ketrampilan dan teknologi yang diterapkan, semoga 

kiranya warga RUSUNAWA dapat melakukan kegiatan produktif yang dapat menjadikan tumpuan bagi kehidupan 

sosial ekonomi mereka. 

 

Kata Kunci : Silikon mold,souvenir budaya, rusunawa.  

 

1. PENDAHULUAN 

 Kebutuhan pokok hidup manusia adalah tercukupinya sandang, pangan, dan papan. 

Kehidupan mayarakat dibantaran sungai dan dipinggiran waduk dilihat tidak layak untuk 

aktifitas mereka, karenanya Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan kegiatan relokasi 

mereka ke Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA). Namun tampaknya permasalahan 

disediakannya tempat tinggal yang layak belum sepenuhnya menjadi solusi untuk kehidupan 

mereka menjadi lebih baik. Ada banyak perubahan yang dihadapi warga relokasi sejak tinggal 

di RUSUNAWA, diantaranya permasalahan sosial-ekonomi warga relokasi yang tercerabut 

dari lokasi dimana mereka telah bertahun-tahun beraktivitas mencari nafkah, namun terpaksa 

dihadapkan pada lingkungan baru yang belum dapat memberikan jaminan kehidupan sosial-

ekonomi bagi warganya. Menunggak pembayaran sewa unit rusun sebagai salah satu 

parameter kemampuan ekonomi warga yang sulit. 
Yayasan Mitra Mandiri Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk 

menjadi Koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera di RUSUNAWA 

Jatinegara Kaum, Klender – Jakarta Timur memerlukan Mitra guna melaksanakan program, 

diantaranya program peningkatan kualitas angkatan kerja, pemberdayaan sumber daya melalui 

peningkatan kemampuan, keahlian, dan ketrampilan. Untuk itu kami selaku akademisi dari 

Fakultas Teknik Mesin Universitas Tarumanagara dan Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
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menyambut dan berpartisipasi menjalankan program tersebut sebagai pelaksanaan salah satu 

kewajiban dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Rusunawa Jatinegara Kaum merupakan salah satu rusunawa yang dibangun oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Rusunawa ini 

dibangun untuk tempat tinggal bagi warga Waduk Ria – Rio yang direlokasi. Rusunawa 

Jatinegara Kaum sendiri dibangun pada akhir 2013 lalu dan terletak dekat Stasiun Kereta Api 

Klender dan telah diresmikan pada tahun 2015. 

Rusunawa Jatinegara Kaum memiliki 2 blok yakni blok A dan blok B dengan jumlah lantai 5 

pada masing – masing blok. Rusunawa Jatinegara Kaum sendiri memiliki rencana untuk 

membangun 3 blok kembali di bagian belakangnya. 

Kegiatan ini tentulah tidak mudah, dimana warga Rusunawa dalam berkegiatan selalu 

berorientasi untuk mendapatkan uang secara instan dan mudah. Sehingga mereka enggan untuk 

aktif mengikuti kegiatan pelatihan yang hanya menyita waktu dan tenaga mereka. Untuk itu 

perlu penyuluhan dan dan dorongan yang terus menerus agar kegiatan dapat berjalan dan kelak 

dapat menopang kebutuhan sosial ekonomi mereka. Kegiatan yang dilakukan pada rusunawa 

adalah pelatihan pembuatan cetakan silikon dan penuangan bahan resin dengan pola yang 

berbentuk monas dll. 

 

2. METODE 

Problem-problem yang dialami oleh warga adalah minimnya pengetahuan 

keterampilan yang mampu menghasilkan produk oleh karena itu kegiatan ini diawali dengan 

memberikan pelatihan tentang penerapan IPTEKS, dimana kegiatannya adalah memberikan 

pelatihan-pelatihan ketrampilan tentang pembuatan suatu produk sovenir budaya yang 

berbahan dasar dari resin. Untuk tahap awal yang dilakukan adalah memilih bentuk prototype 

produk yang akan dibuat, kemudian membuat cetakan yang terbuat dari bahan silikon. 

Selanjutnya membuat campuran resin dan katalis untuk dilakukan penuangan kedalam cetakan 

silikomn tersebut. 

 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat digambarkan 

dalam alur sebagai berikut : 
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Gambar.2.1 Diagram Alir Pelaksanaan PKM di Rusunawa 
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2.1 BAHAN DAN PERALATAN  

 Tanah liat     Gelas Ukur, Resin dan Katalis 

 Silikon dan katalis                               Model Monas  

Gambar 2.2 Bahan dan Peralatan yang digunakan 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari program PKM yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh adalah telah 

terlaksananya salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada 

Masyarakat dalam bentuk pelatihan bagi warga Rusunawa Kaum Kelnder Jakarta Timur. Hal ini 

memberi kontribusi positip kepada warga untuk meningkatkan kompetensi, dan juga terbangunnya 
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jalinan kerjasama yang baik antara Pelakasana PKM UNTAR dengan pihak Pemrov DKI Jakarta, 

Yayasan Mitra Mandiri sebagai koordinator di Rusunawa serta masyarakat penghuni Rusunawa. 

Aktifitas yang dilakukan selama kegiatan PKM tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

   

Gambar 3.1 Kunjungan dan Rapat Koordinasi Dengan Pengelola Rusunawa Kaum Kelender 

Jakarta 

  
Penyampaian materi oleh Bapak Heru  Proses penuangan silicon molding 
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Pengarahan pencampuran dan penuangan resin     Pelatihan pembuatan desain dengan computer 

 

    
Pengarahan pelatihan pembuatan desain       Pembuatan pola dari bahan tanah liat 
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Pola yang dihasilkan dari bahan tanah liat    Bentuk produk yang dihasilkan dari bahan resin 

 

 
Pemberian hadiah kepada para pemenang lomba kreativias 

 

Gambar 3.2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rusunawa 

 

Dalam kegiatan PKM ini juga diberi pelatihan komputer, dimana materi yang disampaikan 

berkaitan pembuatan desain dengan menggunakan computer. Keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan ini memberi manfaat yang berarti bagi mahasiswa dalam melaksanakan praktik langsung 

penerapan ilmu pengetahuan kapada masyarakat dan berinteraksi langsung dalam kehidupan 

masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pola dengan menggunakan bahan tanah liat. 

Setelah pelatihan dilakukan maka produk yang baut dievaluasi dalam kegiatan perlombaan yang 

dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT RI. Dari kegiatan yang dilakukan terlihat begitu 

ramainya minat peserta mengikuti kegiatan dari mulai dilaksanakan kegiatan hingga selesai. 

Kegiatan ini memberi manfaat kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam 

kompetensi skill mereka. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

-Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberi peningkatan pemahaman 

para peserta dengan bertambahnya pengetahuan dan skill dalam pembuatan produk . 

-Pembuatan produk tidak hanya cukup sampai menjadi sebuah produk jadi namun juga perlu 

dilakukan proses finishing agar menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik dan 

mampu bersaing dipasaran. 

- Dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakata, terjadi interaksi positiv antara para 

akademisi Perguruan Tinggi dan masyarakat sehingga Perguruan Tinggi dapat menjadi agent 

perubahan dalam kehidupan suatu masyarakat. 

-Peran Teknologi sangat signifikan membantu dalam upaya mempercepat proses produksi dan 

meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. 

 

4.2 SARAN 

 

Dari kegiatan yang dilakukan adapun saran yang ingin disampaikan adalah perlu adanya 

keterlibatan lintas disiplin ilmu untuk meningkatkan jiwa kemandirian dan kepercayaan diri. 
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ABSTRAK 

Perekaman absensi di lingkungan perguruan tinggi yang sedang berkembang masih dijumpai penggunaan form tanda 

tangan. Oleh karena absensi menjadi salah satu komponen penilaian, maka menjadi penting melakukan review 

mengenai terhadap akurasi absensi. Kecurangan yang terjadi pada sistem konvensional sangat tinggi dalam hal 

absensi demi meraih nilai maksimal, dan sangat merugikan. Implementasi RFID sebagai pengganti tanda tangan 

absensi tidak hanya memberikan kemudahan dan akurasi data absensi saja, melainkan dapat dilanjutkan bagi studi 

lanjutan. Hasil dari penelitian ini adalah laporan potensi kecurangan yang dapat diatasi, perbaikan mutu dalam 

metode penilaian absensi, serta perbaikan kedisiplinan di lingkungan perguruan tinggi. RFID dipilih karena 

kompatibilitas yang luas dalam aplikasi, murah, dan mudah didapat. Penggunaannya pun dapat dikontrol langsung 

dosen pengajar sehingga memperkecil peluang terjadinya kecurangan sebab mesin pembaca sebagai input device 

bagi sistem berada dekat dengan dosen. Kartu RFID akan berfungsi ganda, yakni sebagai kartu tanda mahasiswa 

dan sekaligus kartu absensi. 

Kata kunci: absensi, implementasi, RFID 

 

1. PENDAHULUAN 

Mutu atau kualitas menurut Deming dalam (Yamit, 2013) didefinisikan sebagai apapun yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Sementara Crosby, berpendapat bahwa mutu tinggi 

ialah nihil cacat kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. (Yamit, 2013) Karenanya 

dalam rangka meningkatkan manajemen mutu akademik merupakan tugas pokok Dewan Pengurus 

suatu Perguruan Tinggi. Salah satu isu menarik dalam perguruan tinggi adalah budaya absensi 

yang sering ditemui adanya kecurangan dalam praktik sehari-hari. 

 

Kecurangan absensi menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi, sebab 

umumnya absensi selalu berkaitan dengan outcome. Di lingkungan perguruan tinggi yang masih 

berkembang masih dijumpai metode absensi konvensional yaitu dengan mengisi form tanda 

tangan dan umumnya menjadi lampiran form penilaian dan kegiatan perkuliahan. Pelaksanaan 

absensi yang tidak terencana dengan baik semakin menambah peluang terjadinya kecurangan, 

terlebih jika dilakukan mandiri oleh mahasiswa.  

 

Tindakan paling umum yang dapat terjadi dalam sistem absensi konvensional adalah joki absen. 

Mahasiswa tidak perlu hadir dalam perkuliahan, namun absensinya terekam baik oleh karena 

dibantu mahasiswa lain yang hadir. Jika hal ini terus terjadi, maka kondisi perkuliahan tidak akan 

baik dan cenderung fiktif  sebab proses transfer pengetahuan dan diskusi tidak optimal. Kondisi 

tersebut juga tidak mencerminkan peran perguruan tinggi sebagai pengemban catur dharma yang 

diharapkan mampu membentuk atitude mahasiswa.  
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Selain praktik joki absen, pengawasan yang lemah juga menjadi peluang mahasiswa untuk 

membubuhkan bukti kehadirannya di akhir tatap muka sebelum pelaksanaan ujian. Setiap kolom 

kosong yang menandakan ketidakhadiran yang bersangkutan seketika akan berubah status 

menjelang pengolahan nilai dilakukan.  Kedua tindakan yang umum dilakukan di atas dapat terjadi 

akibat lemahnya pengawasan dari pihak menajemen kampus. Kelemahan pengawasan yang 

dimaksud disebabkan tidak adanya aturan yang tegas mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan 

petunjuk teknis (juknis). Dengan kondisi yang demikian maka peluang terjadinya tindakan 

kecurangan sangat mudah dimanfaatkan pihak yang kurang bertaggung jawab. 

 

Diperlukan sebuah sistem pendukung untuk mengatasi permasalahan absensi yang selalu terekam 

baik namun tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sistem dimaksud haruslah 

terkomputerisasi dan terintegrasi antar departemen yang berkepentingan, khususnya dalam sistem 

manajemen akademik. Data rekaman absensi selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan 

perbaikan sistem secara umum, mendukung penelitian data mining, dan pengembangan teknologi 

informasi. 

 

Sistem yang diusulkan merupakan perangkat pengawasan sebagaimana salah satu fungsi 

manajemen, yaitu melakukan fungsi pengawasan. Sesuatu dikatakan terkontrol apabila kita 

mendapatkan apa yang kita maui (Praptapa, 2009), sementara ruang lingkup manajemen sumber 

daya meliputi manusia, uang, informasi. Dari sistem absensi yang baik akan mendukung 

terbentuknya sistem informasi yang komprehensif. Merchant dalam (Praptapa, 2009) 

mengemukakan pendapat mengenai strategi pengendalian, yakni meliputi pengendalian hasil, 

pengendalian aksi, serta pengendalian orang. Dari pendapat tersebut, kiranya semua dapat 

diakomodir dari sistem absensi yang dibangun. 

 

Sementara itu sistem informasi manajemen sebagai sistem makro didefinisikan sebagai sistem 

berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa 

(McLeod, 1995). Oleh karenanya, implementasi sistem absensi menjadi kebutuhan di Perguruan 

Tinggi. 

 

2. METODE PELAKSANAN 

Penelitian diawali dengan mengamati data absensi sebelum implementasi, yang pada akhirnya 

akan dibandingkan dengan hasil implementasi sistem. Pengamatan selanjutnya adalah implikasi 

dari sistem baru. Data absensi yang diteliti meliputi seluruh mata kuliah pada kelas reguler maupun 

karyawan. Oleh karena belum ada juklak dan juknis yang kuat maka akan diujicobakan pula usulan 

prosedur yang harus dijalankan agar sistem dapat bekerja optimal. Pada absensi sebelumnya 

informasi yang didapat bersifat kualitatif biner, yaitu nilai “ADA” dan “TIDAK” tanpa informasi 

jam masuk atau keluar. 

Oleh karena mutu yang dinilai oleh sistem absensi adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan dalam 

sistem manajemen, dapat dikatakan bahwa pendekatan perbaikan mutu dimaksud adalah value 

based approach (Yamit, 2013). Untuk mewujudkannya, metode pelaksanaan penelitian harus 

mempertimbangkan asas manfaat dari sistem yang dibangun. Penentuan sample yang diambil acak 

diharapkan mampu mewakili kondisi umum dalam Perguruan Tinggi berkaitan dengan isu absensi. 
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Populasi sample yang merupakan seluruh sample yang dipilih (Agung, 2003) dalam penelitian ini 

adalah sejumlah data mahasiswa yang berkoresponden dengan angkatan dan mata kuliah pada 

semester berjalan. Penilaian dari 30 mahasiswa akan menjadi rujukan bagi seluruh mahasiswa aktif 

sebagai populasi target, yaitu populasi yang lebih besar dan merupakan semesta pembicaraan. 

Pengamatan hasil implementasi berhubungan langsung dengan mahasiswa sample, namun pada 

data mata kuliah yang berbeda, sesuai dengan masa studi yang sedang dijalani. Hasil ini nantinya 

akan memberikan dampak pada penilaian keberhasilan per semester. 

 

Sejumlah kartu RFID (Radio Frequency Identification) yang disiapkan diidentifikasi awal (initial 

identification) yaitu direkam sebagai masterkey masing-masing mahasiswa pemegang kartu. 

Identitas karti RFID didapat di fisik kartu yang terletak di salah satu sudut kartu. Identitas ini 

bersifat tetap, tidak dapat diubah namun dapat dianalogikan ke beberapa atribut item data. 

Penginputan data absen masuk dan keluar dilakukan dengan cara tapping kartu ke modul RFID 

reader. Modul dimaksud dibawa oleh dosen yang mengampu pada setiap sesi kuliah, dan berada 

di meja dosen. Sebelum memulai sesi kuliah, dosen akan login ke dalam sistem perkuliahan 

sehingga penginputan absen segera bisa dimulai. Di tahap persiapan ini potensi kecurangan 

berhasil ditutup, sebab absensi hanya bisa dilakukan setelah dosen melakukan login. Mahasiswa 

yang datang di awal waktu mengumpulkan kartunya untuk dilakukan tapping oleh dosen yang 

bersangkutan. Adapun mereka yang datang lebih akhir melakukan tapping  sendiri. 

Dengan mengintegrasikan ke dalam aplikasi, setiap data kartu yang diinput akan menjadi trigger 

mengaktifkan sistem untuk mencatat waktu transaksi. Laporan yang didapat berupa waktu masuk, 

waktu keluar, masa tinggal (dalam kelas), status kedatangan (tepat waktu/ terlambat) serta waktu 

mulai dan selesai perkuliahan. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki hak mengikuti perkuliahan 

atas berbagai alasan tidak akan terekam meskipun berhasil melakukan tapping. Pada umumnya 

merka yang kehilangan haknya tidak akan muncul di daftar mahasiswa atau form absensi, sehingga 

dapat melakukan kecurangann dengan menuliskan namanya sendiri tanpa konfirmasi ke bagian 

akademik. Hal yang demikian bukanlah kewajiban dosen untuk melakukan verifikasi, melainkan 

bagian akademik. 

Pada waktunya dosen melakukan pengolahan nilai, cukup dengan login ke sistem maka daftar 

mahasiswa dengan mudah didapat sekaligus dengan laporan absensinya dan siap ditambahkan 

dengan nilai dari komponen lainnya. Laporan absensi ini bersifat read only bagi dosen, sehingga 

tidak dapat dilakukan editing, yang biasanya merupakan potensi kecurangan absensi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengamatan data absensi sistem berjalan 

Data absensi yang diteliti sebagai populasi adalah seperti dalam tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Pencapaian % Kehadiran Per Sample Mata Kuliah 

Mata Kuliah Jumlah Mhs <80% >80% 

Kalkulus 1 30 25 5 

Algoritma & 
Pemrograman 1 

30 27 3 

Logika  33 30 3 

Basis Data 2 27 25 2 

Keamanan 
Komputer 

27 22 5 
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Adapun matriks penentuan jumlah sample diilustrasikan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Matriks Sample 

Kategori  Populasi Sample 

Mata Kuliah 24 5 

Angkatan  (kelas 
malam) 

4 3 

Mahasiswa  118 30 

 

Sementara itu kondisi capaian % kehadiran per sample semester/ angkatan yang diteliti adalah 

seperti tercantum dalam tabel 3. 

Tabel 3. Capaian % Kehadiran Per Sample Semester 

Kategori  MK Kehadiran 
>80% 

MHS Kehadiran 
>80% 

Semester 1 100% 0% 

Semester 3 87,5% 12,5% 

Semester 5 100% 0% 

 

Pengamatan dilanjutkan dengan persepsi kehadiran personal. Berdasarkan hasil perhitungan 

penentuan julah sample, maka telah diambil secara acak sebanyak 30 data absensi mahasiswa dari 

24 Mata Kuliah, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 berikut :  

Tabel 4. Contoh Data Absensi Sample Mahasiswa 

Nama Mhs Semester / 
Angkatan 

Rata –rata % 
Kehadiran/ MK 

X1 1/16 100% 

X2 1/16 100% 

X3 1/16 50% 

X4 1/16 87,5% 

X5 3/15 75% 

X6 5/14 75% 

... ... ... 
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2. Perancangan sistem 

Sistem dikerjakan menggunakan DBMS (Database Management System)  PHP MyAdmin 

sementara aplikasi utama ditulis menggunakan Java. Gambar 1 adalah tampilan struktur tabel pada 

php MyAdmin yang berisi data sample mahasiswa. 

 

Gambar 1. Struktur Tabel Sample Mahasiswa 

Gambar 2 adalah ilustrasi bagaimana kartu RFID diidentifikasi awal untuk digunakan sebagai kata 

kunci dalam database yang berkorelasi dengan identitas mahasiswa. 

 

Gambar 2. Identifikasi Awal Kartu RFID Sebagai Kata Kunci 

 

3. Pengujian dan implementasi sistem 

Pada Gambar 3 berikut menjelaskan aktifitas testing sistem menggunakan kartu yang telah 

diidentifikasi. Hal ini penting dilakukan untuk mencari tahu kesalahan atau kekurangan yang 

masih terjadi agar dapat segera diperbaiki. 
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Gambar 3. Testing Fisik Kartu RFID 

Dalam Gambar 4 tampak bahwa hasil pemindaian kartu RFID dapat terbaca sebagai kata kunci 

pada masing-masing nama sample mahasiswa. Data yang direkam adalah wakti check in. 

 

Gambar 4. Menguji Kata Kunci Dalam Sistem 

Untuk mengantisipasi absensi berulang, maka diberikan fungsi blocking sehingga ketika terjadi 

tapping lebih dari sekali akan muncul warning “Sudah Melakukan Absen”, seperti dijelaskan 

dalam Gambar 5. 

 

Gambar 5. Fungsi Blocking Absensi berulang 
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4. Pengumpulan data absensi sistem baru 

Pengumpulan data absensi menggunakan sistem baru berdasarkan sample pada tabel 1 adalah 

sebagaimana tersaji dalam tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Data Kehadiran Per Sample Mata Kuliah 

Mata Kuliah Jumlah Mhs <80% >80% 

Kalkulus 2 30 27 3 

Algoritma & 
Pemrograman 2 

30 28 2 

Basis Data 1  33 21 12 

Rekayasa Sistem 
Informasi 

27 25 2 

Riset Operasi 27 26 1 

 

Data berikutnya dalam tabel 6 adalah data capaian absensi dari sudut pandang sample mahasiswa 

Tabel 6. data Kehadiran Per Sample Mahasiswa 

Nama Mhs Semester / 
Angkatan 

Rata –rata % 
Kehadiran/ MK 

X1 2/16 100% 

X2 2/16 98% 

X3 2/16 100% 

X4  2/16 100% 

X5 4/15 60% 

X6 6/14 90% 

.... ... ... 

 

Sementara itu data capaian absensi dijelaskan dalam tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Data Kehadiran Per sample Semester 

Kategori  MK Kehadiran 
>80% 

MHS Kehadiran 
>80% 

Semester 2 100% 0% 

Semester 4 61,25% 38,75% 

Semester 6 100% 0% 

 

 

5. Pengolahan data 

Pengolahan data dari hasil penelitian digunakan untuk mengetahui korelasi penerapan sistem baru 

dengan pencapaian absensi yang ditargetkan harus mencapai 80% agar dapat mengikuti UAS. 

Tabel 8 merupakan data deviasi absensi sebelum dan sesudah diterapkannya sistem baru. 
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Tabel 8. Data Pencapaian Absensi Menggunakan Sistem Baru 

Nama Mhs Semester/ Angkatan Deviasi 

X1 2/16 0 

X2 2/16 -2 

X3 2/16 50 

X4  2/16 12.5 

X5 4/15 -15 

X6 6/14 15 

... ... ... 

 

Hasil pengolahan data menghasilkan 4 kelompok yang diilustrasikan dalam gambar 6 berikut: 

 

Awal tinggi akhir rendah 

4 

Awal tinggi akhir tinggi 

15 

Awal rendah akhir rendah 

3 

Awal rendah akhir tinggi 

8 

Gambar 6. Skema Distribusi Sample 

Dikatakan hasil tinggi adalah pencapaian absensi di atas 80% sesuai ketentuan kampus sebagai 

syarat mengikuti UAS. 

 

6. Interpretasi dan evaluasi 

Penurunan hasil absensi dari mengindikasikan adanya koreksi pada absensi yang diakibatkan oleh 

kecurangan pada sistem sebelumnya. Dalam kondisi normal, adanya sistem yang lebih 

komprehensif akan meningkatkan usaha mahasiswa untuk datang lebih awal untuk mengikuti 

perkuliahan. Dari hasil penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Terbentuk fuzzy atau ambigu pada kuadran II, di mana awal tinggi dan akhir tinggi. Sulit 

dideteksi keabsahan absensi awal, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui data awal. Hal ini bisa dipahami bahwa ada usaha untuk mendapatkan hasil 

yang minimal sama dengan data awal, sehingga meskipun terjadi kecurangan tidak akan 

terdeteksi. 

2. Hipotesis di atas menjadi runtuh ketika analisis kualitatif tentang konsistensi dilakukan. 

Jika hasil awal dan akhir cenderung konsisten, maka keabsahan data awal dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Jumlah sample mahasiswa yang mengalami perbaikan absensi : 8 orang (26,67%) 

4. Jumlah sample mahasiswa yang mengalami penurunan : 4 orang (13,33%) 

5. Jumlah sample mahasiswa yang tetap tinggi : 15 orang (50%) 

6. Jumlah sample mahasiswa yang tetap rendah : 3 orang (10%) 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan penerapan sistem absensi menggunakan RFID didapat kesimpulan bahwa terjadi 

penurunan capaian target absensi di semester 4 sebesar 30%, artinya pada semester sebelumnya 

terjadi kecurangan dalam absensi. Sementara di semester 2 dan 6 mengalami kenaikan kecil yang 

mengindikasikan kecilnya kecurangan yang terjadi di semester 1 dan 5 sebelumnya. Dengan 

demikian sistem baru dapat memberikan manfaat positif di Perguruan Tinggi. 

Sementara itu dapat disampaikan saran bahwa implementasi absensi menggunakan RFID ini 

sebaiknya dikembangkan untuk dosen dan staff perguruan tinggi yang lain, dalam kaitannya 

dengan karir dan pengupahan atau promosi jenjang karir. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari PKM ini adalah untuk menyusun sistem akuntansi dan pendampingan peyusunan laporan keuangan 

KB-TK Birrul Amin agar informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dapat meningkat, baik  mengenai 

mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Hal ini disebabkan karena Pengurus Pelaksana Harian 

KB-TK  Birrul Amin mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi dan  menyusun laporan keuangan sesuai 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 45. Solusi yang ditawarkan pada pengurus harian melalui dua tahap yakni 

awal dan lanjutan. Pada tahap awal kegiatan PKM  dilakukan dengan mengevaluasi  sistem akuntansi yang 

digunakan saat ini dan memberikan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan. PKM pada tahap awal 

menghasilkan pemahaman atas sistem akuntansi yang digunakan KB-TK Birrul Amin yang  saat ini, agar dapat 

dirancang sistem akuntansi yang cocok untuk KB-TK Birrul Amin pada tahap lanjutan. Kegiatan pendampingan 

peyusunan laporan keuangan diharapkan bermanfaat untuk  pengurus KB-TK Birrul Amin dalam menyusun 

laporan keuangan sesuai dengan SAK 45. 

Kata kunci: Sistim Akuntansi, SAK 45, Laporan Keuangan 

 

Pendahuluan 

Pada setiap bidang dalam suatu lembaga memerlukan sistem akuntansi untuk (1) Untuk 

menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru; (2) untuk meningkatkan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya; (3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan; dan (4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi 

(Mulyadi, 2016). 

Setiap organisasi membutuhkan informasi mengenai seberapa baik jalannya organisasi 

untuk menilai keberhasilan organisasi tersebut. Sehingga membutuhkan sistem akuntansi yang 

mendukung pencatatan yang baik. Dengan kata lain, tertib administrasi dan keuangan dibutuhkan 

oleh setiap organisasi, termasuk  organisasi yang berbentuk pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat dari semua jenjang 

pendidikan tak terkecuali KB dan TK. Berbagai cara diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk 

dapat meningkatkan kualitas pengelolaanmya , begitu juga yang dilakukan oleh KB dan TK pada 

Yayasan Birrul Raudhatul Imani.  



 
 

299 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Yayasan Birrul Raudhatul Imani berlokasi di Jalan Anggur II Cipete Selatan, Jakarta 

Selatan, yayasan ini membawahi tiga bidang kegiatan yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, 

dan bidang kemanusiaan. Bidang pendidikan Yayasan Birrul Raudhatul Imani memiliki Kelompok 

Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang bernama Birrul Amin yang berdiri tanggal 29 

Pebruari 1994. KB-TK Birrul Amin didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan 

pendidikan anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut  agar anak-anak dapat tumbuh cerdas 

dengan iman dan taqwa.   

Pada awalnya operasi KB-TK Birrul Amin menunjukkan adanya peningkatan sejalan 

dengan kemajuan bidang pendidikan di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh  kenaikan jumlah murid 

dari tahun ke tahun yang cukup  tinggi dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan yang 

diajarkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya minat calon orang tua murid yang mendaftarkan 

anaknya di sekolah tersebut.      Namun kondisi tersebut mengalami perubahan dengan banyaknya 

bermunculan KB dan TK yang baru berdiri dan berlokasi tidak jauh dari lingkungan sekolah ini.  

Adanya persaingan yang cukup pesat menyebabkan kondisi jumlah murid mengalami 

penurunan, hal ini tentunya berdampak pada kondisi keuangan sekolah tersebut. Kondisi 

penurunan jumlah murid yang berdampak pada kondisi keuangan sekolah membukakan pemikiran 

pihak pengurus harian untuk melakukan pembenahan manajemen termasuk di dalamnya terkait 

bidang keuangan. Hal ini terkait dengan pencatatan keuangan selama ini masih dilakukan secara 

sederhana. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra PKM yaitu pengurus harian KB-TK Birrul Amin 

adalah belum memiliki sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan belum memenuhi 

Standar Akuntansi Keuangan 45 (SAK untuk Organisasi Nirlaba). Oleh karena itu Mitra PKM 

memerlukan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK  45, yang diharapkan 

nantinya Mitra PKM dapat menggunakan sistem akuntansi yang baik dan juga memiliki 

kemampuan menyusun laporan keuangan dengan benar dalam menjalankan kepengurusan, dengan 

harapan dapat bekerja lebih professional  dan dapat membawa kemajuan berkelanjutan pada 

bidang pendidikan yayasan tersebut. 

 Dengan pertimbangan yang tersebut di atas menjadikan pengurus harian Kelompok 

Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK)  Birrul  Amin mengajak beberapa dosen dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara untuk melakukan kegiatan PKM di KB-TK Birrul 

Amin. Adapun kegiatannya berupa penyusunan sistem akuntansi dan pendampingan dalam 

penyusunan laporan keuangan pada sekolah ini. 
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Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah Mitra PKM yakni KB-TK Birrul 

Amin memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan SAK 45. Disamping itu KB-TK Birrul Amin 

juga dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 45. 

Kegiatan PKM dilakukan dengan dua tahap dengan periode satu tahun. Tahap awal 

dilakukan di semester ganjil 2017-2018 dan tahap lanjutan di semester genap 2017-2018 

Luaran dari kegiatan ini pada tahap awal adalah pemahaman mengenai sistem akuntansi 

yang digunakan oleh KB-TK Birrul Amin dan modul penyusunan laporan keuangan KB-TK Birrul 

Amin. Adapun luaran dari kegiatan pada tahap lanjutan adalah modul sistem akuntansi. 

 

Metode Pelaksanaan PKM 

Bentuk kegiatan PKM dilakukan dengan dua tahap dengan periode satu tahun. Tahap awal 

dilakukan di semester ganjil 2017-2018 dan tahap lanjutan di semester genap 2017-2018. Adapun 

bentuk kegiatannya adalah: 

1) Tahap Awal, dimulai dari : 

a. Mengevaluasi sistem akuntansi yang yang digunakan oleh KB-TK Birrul Amin; 

b. Mendampingi penyusunan laporan keuangan KB-TK Birrul Amin sesuai dengan SAK 

45; 

2) Tahap Lanjutan, dimulai dari: 

a. Merancang sistem akuntansi KB-TK  Birrul Amin sesuai dengan SAK 45; 

b. Mengimplementasi sistem akuntansi yang telah dibuat; 

c. Mengevaluasi hasil penerapan sistem akuntansi tersebut 

Metode yang digunakan pada tahap awal ini adalah: 

4. Mengetahui sistem akuntansi yang digunakan oleh KB dan TK Birrul Amin; 

5. Menjelaskan Standar Akuntansi Keuangan 45 untuk Organisasi Nirlaba; 

6. Menjelaskan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan 

7. Mendampingi dan membantu pengurus harian dalam membuat Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan. 

8. Memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan catatan 

atas laporan keuangan yang telah selesai dibuat. 
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Hasil dan Pembahasan 

 Evaluasi tahap awal atas sistim akuntansi yang digunakan oleh KB-TK  Birrul Amin 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal  6 September 2017. Evaluasi dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada pengurus harian KB-TK  Birrul Amin  dan mengecek data yang 

terdokumentasi.  

Dari jawaban pengurus KB-TK  Birrul Amin atas pertanyaan yang diajukan serta dari 

pengamatan atas data yang terdokumentasi  dapat disimpulkan bahwa pencatatan atas kegiatan 

KB-TK  Birrul Amin amatlah sederhana. KB-TK Birrul Amin melakukan pencatatan secara single 

entry, bukan double entry sebagaimana yang diatur oleh standar. 

 Pencatatan yang dilakukan hanyalah  atas uang kas masuk dan uang kas keluar sehingga 

laporan yang dibuat juga hanya laporan kas masuk dan kas keluar. Disamping itu KB-TK  Birrul 

Amin juga tidak memiliki catatan atas aset apa saja yang dimiliki. 

 Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 

Oktober 2017 dan selanjutnya direncanakan akan dilakukan pada awal Desember 2017. Dari 

pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada pengurus harian KB-TK  Birrul Amin 

diharapkan bahwa pengurus  dapat menyusun laporan keuangan secara sederhana sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 45. Laporan keuangan yang akan dibuat dibuat oleh pengurus 

KB-TK Birrul Amin adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.  

Kesimpulan 

Tertib administrasi dan keuangan dibutuhkan oleh setiap organisasi, termasuk  organisasi 

yang berbentuk pendidikan. Bidang pendidikan Yayasan Birrul Raudhatul Imani memiliki 

Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang bernama Birrul Amin yang berdiri 

tanggal 29 Pebruari 1994. Kondisi KB-TK Birrul Amin pada awalnya menunjukkan adanya 

pertumbuhan yang cukup  bagus,  namun 

adanya persaingan yang cukup pesat pada periode beberapa tahun akhir-akhir ini menyebabkan 

kondisi jumlah murid mengalami penurunan. 

Kondisi penurunan jumlah murid yang berdampak pada kondisi keuangan sekolah 

membukakan pemikiran pihak pengurus harian untuk melakukan pembenahan manajemen 

termasuk di dalamnya terkait bidang keuangan. Hal ini terkait dengan pencatatan keuangan selama 

ini masih dilakukan secara sederhana, belum memiliki sistem akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan 45 (SAK untuk Organisasi Nirlaba). 

Bentuk kegiatan PKM dilakukan dengan dua tahap dengan periode satu tahun. Tahap awal 

dilakukan di semester ganjil 2017-2018 dan tahap lanjutan di semester genap 2017-2018. Metode 
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yang digunakan pada tahap awal ini adalah: a. Mengetahui sistem akuntansi yang digunakan oleh 

KB dan TK Birrul Amin; b. Menjelaskan Standar Akuntansi Keuangan 45 untuk Organisasi 

Nirlaba; c. Menjelaskan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan; d. Mendampingi dan membantu 

pengurus harian dalam membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas 

dan catatan atas laporan keuangan dan e. Memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, 

Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah selesai dibuat oleh pengurus KB-

TK Birrul Amin. 

Pencatatan atas kegiatan KB-TK  Birrul Amin amatlah sederhana. Pencatatan yang dilakukan 

hanyalah  atas uang kas masuk dan uang kas keluar sehingga laporan yang dibuat juga hanya 

laporan kas masuk dan kas keluar. Disamping itu KB-TK  Birrul Amin juga tidak memiliki catatan 

atas aset apa saja yang dimiliki. 

Dari pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada pengurus harian KB-TK  Birrul 

Amin diharapkan  bahwa pengurus akan dapat menyusun laporan keuangan secara sederhana 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 45. Laporan keuangan yang telah berhasil 

dibuat oleh pengurus KB-TK Birrul Amin adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas 

dan Laporan Arus Kas. 
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ABSTRAK 

Pelatihan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan perilaku keamanan dan 

keselamatan transportasi yang tidak memenuhi kaidah keamanan dan keselamatan transportasi yang ada pada 

mitra. Tujuan pelatihan untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan melalui pendekatan penyuluhan dan 

pelatihan tentang keamanan dan keselamatan transportasi melalui warga yang berdomisili di kelurahan mitra 

dengan menumbuh kembangkan kepekaan pada organisasi dan kegiatan remaja. Kegiatan ini memberikan 

pendampingan dan pelatihan ketrampilan keamanan dan keselamatan transportasi, agar mitra   mampu   menjadi 

contoh dalam berperilaku yang aman dan selamat saat berkendara. Perilaku tersebut selain bermanfaat untuk 

dirinya sendiri, hal ini setidaknya akan membantu mengurangi beban Pemerintah dalam mengatasi permasalahan 

transportasi di wilayah mitra. Guna menghasilkan perilaku yang menetap dan menjadi suatu kebiasaan, maka 

pelatihan ketrampilan yang diberikan diarahkan untuk mewujudkan kualitas dan penerapan perilaku. Karena  itu  

pelatihan  yang  diberikan  juga  akan  mencakup  teknis  keamanan dan keselamatan transportasi. Dalam rangka 

upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku keamanan dan keselamatan transportasi dan berbasis pada kegiatan 

sosial, kepada mitra akan diberikan pula pelatihan motivasi.  Selain  itu dilakukan pendampingan kepada mitra, 

agar upaya menumbuhkan kegiatan pelatihan keamanan dan keselamatan transportasi dapat terwujud dan berjalan 

dengan baik. Luaran yang diharapkan dapat terwujud dari kegiatan ini adalah: (1). Pengembangan pengetahuan 

keamanan dan keselamatan transportasi pada warga kelurahan Mitra. (2). Terbentuknya kelompok sosial peduli 

keamanan dan keselamatan transportasi pada kelurahan Mitra yang mampu meningkatkan kepekaan warga 

masyarakat dalam aktifitas transportasi pada Mitra.  

 

Kata kunci: keamanan, keselamatan, transportasi, kelurahan   

 

1. PENDAHULUAN 

 

Masyarakat modern menempatkan transportasi sebagai kebutuhan turunan, akibat aktivitas 

ekonomi, sosial dan sebagainya. Bahkan dalam kerangka ekonomi makro, transportasi menjadi 

tulang punggung perekonomian, baik di tingkat nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu, 

kecelakaan dalam dunia transportasi memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang 

kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan Bab XIV, Bagian Kesatu, Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 226 (1)   

Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui: partisipasi para pemangku 

kepentingan; pemberdayaan masyarakat; penegakan hukum; dan kemitraan lokal. 

 

Di Indonesia, jumlah kendaraan sepeda motor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian 

manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI 

menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 

sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 

triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB Indonesia). Sedangkan pada 
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2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 

orang. (http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-

pembunuh-terbesar-ketiga, diakses 29 Mei 2016) 

 

Dalam dua tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan 

tuberculosis/TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan 

lalu lintas berada pada usia produktif , yakni 22 – 50 tahun. Terdapat  sekitar 400.000 korban di 

bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-

anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian 

anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun. 

  

Selain korban kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh usia muda dan produktif, sebagian besar 

kasus kecelakaan itu terjadi pada masyarakat miskin sebagai pengguna sepeda sepeda motor, dan 

transportasi umum. Data yang berbeda dari Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) 

menyebutkan, kecelakaan pengendara sepeda sepeda motor mencapai 120.226 kali atau 72% dari 

seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun, Dengan korban yang demikian, dampak sosial 

kecelakaan lalu lintas adalah akan menciptakan manusia miskin baru di Indonesia, terutama terjadi 

pada keluarga yang ditinggal suami dan atau orang yang sebelumnya menjadi penopang hidup 

keluarga. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, 

kondisi jalan, kelaikan kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. 

Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, 

yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan alam. Namun demikian, di 

antara keempat faktor tersebut, kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi 

masyarakat, terutama kalangan usia produktif. 

  

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk meminimalisir tingginya angka 

kecelakaan di Indonesia. Melalui program Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang 

dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan 

penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010 yang menelan 31.234 

korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa kecelakaan lalu lintas seharusnya sekitar 15.000 

jiwa. Untuk mewujudkan Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, diperlukan langkah-

langkah konkrit pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan UU Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Terlebih untuk ikut mewujudkan zero accident pada 2015 yang dicanangkan PBB. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang terjadi di banyak negara. Di 

Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 jiwa per harinya. Tak 

berbeda jauh dengan di Nigeria, yang mengklaim 140 jiwa warganya tewas akibat kecelakaan 

setiap harinya. Pembunuh global yang paling mengancam dalam berlalu lintas adalah kendaraan 

bersepeda motor.  Menurut Spesialis Keselamatan Lalu Lintas di Bank Dunia Jose Luis Irigoyen, 

negara-negara miskin menyumbang 50 persen dari kemacetan lalu lintas di dunia. Mereka juga 

menyumbang 90 persen jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas.  Pada tahun 2010 Majelis 

http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga
http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga
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Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan "Dekade Aksi Keselamatan Jalan". Tujuannya 

untuk menstabilkan dan akhirnya membalikkan tren peningkatan kematian di jalan, serta 

menyelamatkan sekitar lima juta jiwa selama periode tersebut. Bank Dunia dan bank pembangunan 

regional lainnya telah menjadikan masalah keselamatan jalan menjadi prioritas. Spesialis 

Transportasi Bank Dunia Mustapha Benmaamar mengisahkan, di Jakarta kecelakaan lalu lintas 

setara dengan kecelakaan pesawat setiap pekannya. Namun ironisnya, kecelakaan lalu lintas di 

Jakarta nampaknya tak menjadi masalah besar. "Ketika sebuah kecelakaan pesawat terjadi, itu 

menjadi berita besar. Tapi di sini, orang-orang ini mati dalam diam,". 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-

peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas, diakses 29 Mei 2016). Dari angka 8.000 jiwa korban tewas 

pada 2002, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas meningkat jadi lebih dari 16.500 pada 

tahun 2007 dan dua kali lipat lagi pada 2010. Enam puluh persen kematian berasal dari pengendara 

roda dua atau tiga. 

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia sejak tahun 2012 mengalami penurunan dari 

117.949 kasus menjadi 100.106 kasus pada 2013, tahun  2014 tercatat 95.906 kasus, tahun 2015 

98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus. 

(https://otomania.gridoto.com/read/039736/angka-kecelakaan-lalu-lintas-tahun-lalu-naik, diakses 

12 November 2017) Banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan human error dan sifat tak 

disiplin pengendara di jalanan, juga dipengaruhi mindset masyarakat terkait kendaraan. Pada 

umumnya masyarakat Indonesia berpikir sebuah produk otomotif itu mumpuni jika bisa melaju 

cepat. Hal ini didukung dengan industri otomotif saat ini yang seolah-olah menciptakan 

'paradigma' kendaraan yang bagus itu adalah kendaraan yang memiliki kecepatan tinggi. Dimana 

iklan sepeda motor atau mobil hanya mengedepankan pandangan bahwa sepeda motor yang hebat 

atau bagus adalah sepeda motor yang kecepatannya tinggi, akibatnya hal ini pun, memicu 

masyarakat untuk mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Mencegah terjadinya 

kecelakaan dalam berlalu lintas juga tergantung pada kesadaran para pengendara dengan mengatur 

kecepatan sesuai dengan rambu-rambu yang dibolehkan. Soal kendaraan yang dilengkapi dengan 

airbag atau safety belt, itu hanya perlindungan pasif saat terjadi kecelakaan. 

(http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-

indonesia.html, diakses 29 Mei 2016) 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Kompleksitas masalah kemiskinan dikemukakan Hendriawan (2003), tidak hanya 

menyangkut rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan 

dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan,  ketidakberdayaan  berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan meyampaikan aspirasi 

(voicelessness), serta berbagai masalah mengenai pembangunan manusia (human development).   

Pada kontek tersebut, terutama pada aspek pendidikan dan pembangunan manusia, yang 

rendah membawa pada rendahnya tingkat kepekaan mengenai keamanan dan keselamatan 

transportasi. Berpijak pada konsep diatas, dan sebagaimana permasalahan, kebutuhan mitra 

serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan 

perilaku aman dan selamat bagi masyarakat  melalui   peningkatan   ketrampilan   dan   kapasitas   

pengetahuan   mitra   untuk dapat berperilaku aman dan selamat. 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas
http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html
http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.html
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Kepada para anggota kelompok masyarakat mitra diberikan pelatihan dan pendampingan: 

a. Pelatihan keamanan dan keselamatan transportasi untuk menumbuhkan kemampuan dan 

kemandirian dalam berperilaku aman dan selamat. 

b. Pelatihan pengembangan perilaku aman dan selamat kepada kelompok masyarakat agar 

dapat berperan serta sebagai agen dalam memasyarakatkan secara luas perilaku aman dan 

selamat. 

c. Pelatihan motivasi tertib bertransportasi diarahkan untuk menumbuhkan motivasi 

perserta.  

 

Evaluasi pelatihan dilakukan dengan membagikan kuesioner setelah seluruh peserta yang 

semuanya mengendarai sepeda motor selesai mengikuti pelatihan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang ditunjukkan dengan tingkat mobilitas dan kepemilikan kendaraan bermotor untuk menunjang 

kegiatan sehari-hari. Ojek sepeda motor menjadi salah satu angkutan informal yang populer di 

wilayah perkotaan. Tahun 2003 sejumlah 1.524 unit ojek sepeda motor meningkat menjadi 5.563 

tahun 2009 di kota Bandung (Bahar et al, 2009). Sepeda motor merupakan alat angkut yang 

memiliki keterbatasan yaitu; kapasitas rendah, tingkat keselamatan rendah, resiko tinggi terhadap 

kecelakaan dan gangguan bagi lalulintas.  Di wilayah Jakarta, pertumbuhan mobil sebesar 10% 

dan sepeda motor sebesar 15% per tahun, sedangkan pertambahan panjang jalan sebesar kurang 

dari 1% per tahun. (Susantono, et al. 2011) Pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta 

salah satu penyebabnya adalah pemberian kredit murah untuk setiap pembelian sepeda motor baik 

baru maupun bekas. Data pada tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor 

menurut jenis dari tahun 1987 sampai dengan 2013. 

 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2013 

 

Tahun 
Mobil 

Penumpang 
Bis Truk Sepeda Motor Jumlah 

1987 1 170 103 303 378 953 694 5 554 305 7 981 480 

1988 1 073 106 385 731 892 651 5 419 531 7 771 019 

1989 1 182 253 434 903 952 391 5 722 291 8 291 838 

1990 1 313 210 468 550 1 024 296 6 082 966 8 889 022 

1991 1 494 607 504 720 1 087 940 6 494 871 9 582 138 

1992 1 590 750 539 943 1 126 262 6 941 000 10 197 955 

1993 1 700 454 568 490 1 160 539 7 355 114 10 784 597 

1994 1 890 340 651 608 1 251 986 8 134 903 11 928 837 

1995 2 107 299 688 525 1 336 177 9 076 831 13 208 832 

1996 2 409 088 595 419 1 434 783 10 090 805 14 530 095 

1997 2 639 523 611 402 1 548 397 11 735 797 16 535 119 

1998 2 769 375 626 680 1 586 721 12 628 991 17 611 767 

1999*) 2 897 803 644 667 1 628 531 13 053 148 18 224 149 

2000 3 038 913 666 280 1 707 134 13 563 017 18 975 344 
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2001 3 189 319 680 550 1 777 293 15 275 073 20 922 235 

2002 3 403 433 714 222 1 865 398 17 002 130 22 985 183 

2003 3 792 510 798 079 2 047 022 19 976 376  26 613 987 

2004 4 231 901 933 251 2 315 781 23 061 021  30 541 954 

2005 5 076 230 1 110 255 2 875 116 28 531 831  37 623 432  

2006 6 035 291 1 350 047 3 398 956 32 528 758 43 313 052 

2007 6 877 229 1 736 087 4 234 236 41 955 128 54 802 680 

2008 7 489 852 2 059 187 4 452 343 47 683 681 61 685 063 

2009 7 910 407 2 160 973 4 498 171 52 767 093 67 336 644 

2010 8 891 041 2 250 109 4 687 789 61 078 188 76 907 127 

2011 9 548 866 2 254 406 4 958 738 68 839 341 85 601 351 

2012 10 432 259 2 273 821 5 286 061 76 381 183 94 373 324 

2013 11 484 514 2 286 309 5 615 494 84 732 652 104 118 969 

      

Sumber: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/View/id/1413 

 

Salah satu perlengkapan keselamatan bagi pengendara mobil adalah pemakaian sabuk pengaman. 

Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemakaian sabuk pengaman diperkirakan 

menyelamatkan kurang lebih 13.000 orang per tahun  (NHTSA, 2009). Sedangkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI, 2013), SNI untuk kendaraan roda dua: Ban sepeda motor,      Kaca spion 

untuk kendaraan bermotor kategori M dan N, Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori L, 

Ban dalam kendaraan bermotor, Kaca spion kendaraan bermotor, Pedal rem kendaraan bermotor 

roda dua, Handel kopling dan handel rem sepeda motor dari paduan aluminium, Kampas rem 

kendaraan bermotor.  Sepeda motor karena hanya memiliki dua roda dan tidak dilengkapi dengan 

rumah-rumah/karoseri, maka untuk melindungi pemakainya, pengendara sepeda motor harus 

menggunakan pakaian dan perlengkapan perlindungan tubuh yang bisa melindungi pengendara 

dalam kecelakaan ataupun terhadap cuaca. Helm, salah satu perlengkapan yang wajib digunakan, 

meliputi klasifikasi helm standar terbuka (open face) dan helm standar tertutup (full face). Data 

kecelakaan sepeda motor roda dua di wilayah Jabodetabek tahun 2017 bulan Januari menunjukkan 

sejumlah 402 dan pada bulan februari sejumlah 352 kecelakaan 

(http://poskotanews.com/2017/03/10/angka-kecelakaan-februari-2017-menurun/) 

Berikut adalah hasil survei  perilaku aman dan selamat bagi para peserta yang terdiri Karang 

Taruna, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, dan masyarakat  yang dilakukan 

setelah pelatihan selesai dilaksanakan. 
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Tabel 2. Hasil Penghitungan Keamanan dan Keselamatan Berkendara 

No.  Pernyataan 

Persentase (%) 

jawaban peserta  

Ya Tidak 

1 Berdoa sesuai keyakinan masing-masing 100 0 

2 Mengecek persiapan kelengkapan berkendara 78.9 21.1 

3 Pikiran tenang saat berkendara 75.8 24.2 

4 Konsentrasi  75.8 24.2 

5 Mengalah pada pengguna jalan lain 75.8 24.2 

6 Waspada/hati-hati pada pengendara lain 75.8 24.2 

7 Mematuhi peraturan lalu lintas 65.8 34.2 

8 Mematuhi rambu-rambu lalu lintas 65.8 34.2 

9 Tidak melawan arah atau menghambat arah lawan 75.8 24.2 

10 Tidak mengandalkan insting 75.8 24.2 

11 Selalu menggunakan helm 75.8 24.2 

12 Tidak menggunakan HP saat berkendara 55.8 44.2 

13 Menggunakan alat keselamatan berkendara 55.8 44.2 

14 Selalu mengecek kondisi fisik sepeda motor 65.8 34.2 

15 Menggunakan asesoris sepeda motor yang sesuai 75.8 24.2 

16 Memperhatikan lingkungan sekitar 75.8 24.2 

17 Tidak membuat macet 55.8 44.2 

18 Mengurangi kecepatan pada malam hari 98.9 1.1 

19 Dapat melihat dengan baik pada malam hari 63.7 36.3 

20 Mengurangi kecepatan pada saat hujan 98.9 1.1 

21 Dapat melihat dengan baik pada saat hujan 63.7 36.3 

22 Menggunakan helm dengan kaca pelindung pada saat hujan 95.6 4.4 

23 Menggunakan jas hujan yang aman 96.7 3.3 

24 Tidak membawa barang berlebihan 97.8 2.2 

25 Memiliki Surat Ijin Mengemudi 50 50 

 Rata-Rata 75.6 24.4 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 pernyataan mengenai mengenai indikator keamanan dan 

keselamatan berkendara diperoleh nilai rata-rata sebesar 75.6% untuk jawaban YA. Sisanya 24.4% 

peserta yang menjawab TIDAK. Dari pertanyaan diatas diperoleh bahwa seluruh peserta 

melakukan doa sebelum berkendara dan kemungkinan berpikir bahwa dengan berdoa dia akan 

aman dan selamat, mengingat masih banyak indikator lainnya yang belum dilakukan oleh peserta.  

Jawaban YA mengenai tidak menggunakan HP, menggunakan alat keselamatan saat berkendara, 

dan tidak membuat macet mendapat prosentase terendah. Hal ini disebabkan hampir seluruh 

peserta mengendarai sepeda sepeda motor untuk pergi ke sekolah, belanja, main ke rumah teman 

dll. Mereka berpendapat bahwa mengendarai sepeda motor di lingkungan tempat tinggal tidak 

perlu mempersiapkan alat keselamatan transportasi.   

 

Grafik di bawah menunjukkan kecenderungan perilaku aman dan selamat peserta pelatihan saat 

mengendari sepeda motor. 
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Grafik 1. Perilaku Keamanan dan Keselamatan saat Mengendarai Sepeda Motor 

 

 

4. KESIMPULAN 

Terlihat bahwa peserta sebanyak 24.4% belum berperilaku sesuai standar keamanan dan 

keselamatan berkendara, dimana terlihat setengah dari peserta tidak memiliki Surat Ijin 

Mengemudi. Sedangkan menggunakan telpon genggam dan tidak menggunakan alat keselamatan 

merupakan indikator berikutnya yang juga banyak dilakukan peserta ketika mengendarai sepeda 

motor. Dengan memahami Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan dan mengikuti pelatihan keamanan dan keselamatan transportasi di wilayah 

kelurahan Meruya Selatan akan meningkatkan kesadaran warga masyarakat di wilayah tersebut 

tentang pentingnya berperilaku aman dan selamat pada saat berkendara.  

 

5. SARAN 

Pelatihan dapat dilanjutkan untuk peningkatan ketrampilan perilaku aman dan selamat saat 

mengendari sepeda motor sehingga lebih banyak lagi warga masyarakat yang dapat bertindak 

sebagai agen perubahan perilaku aman dan selamat saat berada di jalan raya. Pelaksanaan program 

pengabdian masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi 

prioritas bagi institusi pendidikan, pemerintah dan industri. 
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ABSTRAK 

Pertumbuhan daerah yang begitu cepat di wilayah Kabupaten Tangerang yang ditandai dengan bertumbuhnya 

perumahan-perumahan baru dan kantor-kantor cukup memberi perubahan baru bagi tradisi masyarakat 

setempat. Pertumbuhan bisnis mulai menggeliat, terutama bisnis kuliner. Bisnis kuliner yang ada cukup 

bervariasi mulai dari bisnis pastry yang berbentuk kue-kue produk panggang yang terbuat dari bahan-bahan 

seperti tepung, gula, susu, mentega, shortening, baking powder, dan / atau telur. Selain itu yang masih 

tradisional adalah berupa kue cemilan tradisional berbahan baku singkong dan ubi. Pemasaran selama ini 

dilakukan di pasar-pasar tradisional juga dari kantor-kantor sekitar Tangerang. Menyadari hal tersebut, dalam 

dua tahun terakhir pemerintah desa setempat mulai menggalakkan usaha-usaha yang dapat mengangkat 

ekonomi warganya menjadi lebih baik lagi.   

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha yang dilakukan oleh tim PKM Universitas Tarumanagara 

di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug-Kabupaten Tangerang. Khalayak sasaran adalah  warga yang terlibat 

dengan bisnis kuliner. Kegiatan PKM juga dihadiri oleh aparat kelurahan dan dipantau oleh Kepala Desa 

Binong. Jumlah peserta sebanyak 25 orang memberikan  respon yang cukup baik pada pelatihan ini. Respon 

yang diterima dari warga yang terlibat langsung maupun dari lurah beserta aparatnya sangat positif dan 

menggembirakan. Para peserta ini merasakan manfaat yang besar dengan adanya pelatihan manajemen usaha 

di daerah mereka. Pelatihan manajemen usaha yang disampaikan secara sederhana disertai contoh-contoh 

dapat mereka serap dengan cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari diskusi yang diadakan pada akhir sesi 

pelatihan yang berlangsung seru dan sangat interaktif. Pihak kelurahan merasakan acara seperti ini sangat 

bermanfaat buat pengembangan potensi warga Binong dan mengharapkan kegiatan sejenis dapat dilakukan 

secara berkelanjutan. 

 

 Kata Kunci : wirausaha, kuliner ,   manajemen usaha, pemasaran  kemasan 

 

1. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara ribuan kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan 

budaya. Kekayaan budaya bukan hanya berupa kesenian, arsitektur, maupun norma-norma 

lokal hasil cipta, karya, dan karsa penduduk pribumi di suatu daerah. Keahlian dalam mengolah 

kuliner hingga menghasilkan santapan bercita rasa lezat merupakan bagian dari budaya. 

Makanan khas suatu negara dapat membentuk identitas negara itu di luar negeri, sehingga 

menjadi bagian dari daya tarik wisata serta menjadi lahan bisnis yang menguntungkan (Imam 

Maulana, 2015). 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari hampir disetiap 

tempat, dimanapun dan kapanpun. Di kota-kota besar yang penduduknya rata-rata sibuk 

biasanya merupakan sebuah lumbung bagi para penjaja makanan. Tidak heran apabila kuliner 

merupakan salah satu jenis usaha yang diminati oleh banyak kalangan. Mulai dari rakyat biasa 

hingga artis-artis papan atas berlomba membuka restoran-restoran yang menjajakan berbagai 
jenis masakan. 

 Kota selalu identik dengan kesibukan dan aktivitas  tiada henti, sehingga penduduk yang 

tinggal di perkotaan umumnya hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk melakukan 
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aktivitas-aktivitas di rumah seperti memasak, mencuci dan lain-lain. Mereka lebih banyak 

menghabiskan waktu di luar rumah, seperti di kantor maupun di tempat-tempat lain. Hal inilah 

yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keahlian memasak atau memiliki 

keahlian untuk merubah masakan sederhana menjadi masakan spesial yang super lezat dengan 

membuka warung makan dan restoran. 

 Kebiasaan penduduk perkotaan sangat suka makan di luar rumah seperti di warung-warung 

makan maupun restoran, selain karena mereka tidak memiliki waktu untuk memasak, faktor 

cita rasa serta jenis masakan menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak terkecuali penduduk 

di Tangerang, penduduk di kota ini yang super sibuk menyebabkan mereka lebih memilih 

makan di warung-warung atau restoran di bandingkan dengan memasak sendiri. 

 Tangerang merupakan suatu wilayah yang relatif baru yang berkembang dengan sangat 

pesat. Banyak perumahan-perumahan dan pertokoan baru yang muncul disekitarnya 

menggusur  wilayah pemukiman desa tradisional. Pemukiman atau komplek perumahan baru 

biasanya disertai dengan perkembangan dalam usaha kuliner, dimana banyaknya bertumbuh 

food court yang digemari oleh kalangan menengah atas. 

Tetapi, perkembangan perkotaan dan usaha kuliner diwilayah perumahan baru belum 

banyak memberikan kontribusi kepada penduduk asli, khususnya di wilayah Kelurahan 

Binong  karena produk yang mereka hasilkan belum cukup berkualitas, sehingga masih belum 

terlalu diperhitungkan. Akibatnya sebagian masyarakat masih belum siap untuk bersaing 

dalam bisnis kuliner 

 

Permasalahan Mitra 

 Tangerang punya potensi luar biasa di bidang usaha kecil menengah. Namun, harus diakui, 

saat ini produk UKM di daerah itu belum berkembang maksimal. Potensi Tangerang, 

khususnya di Kelurahan Binong   sebenarnya cukup besar dibidang usaha kuliner. Sejak dulu 

sudah ada usaha kuliner tradisional. Selain itu bagi penduduk pendatang mulai merintis produk 

pastri yang cocok untuk konsumsi para pekerja kantoran dan untuk kebutuhan rapat-rapat yang 

sering dilakukan oleh kantor/sekolah/kampus di sekitar lokasi.  Tetapi sebenarnya usaha home 

industry belum  mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ada beberapa penyebab tidak 

berkembangnya usaha ini, antara lain 

1. Modal. 

2. Kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha dan produk masih kurang.  

3. Cara pemasaran yang masih belum difahami dengan baik. Produk kuliner rumahan yang 

sudah ditekuni  oleh masyarakat setempat belum mampu masuk ke pasar luas. Hal ini 

disebabkan belum diterapkannya jurus-jurus bisnis yang akan mendorong produksi kuliner 

menjadi produk yang mampu bersaing 

 Ketiga kelemahan tersebut tentu harus diselesaikan dengan strategi yang baik agar iklim 

usaha yang dijalankan oleh UKM mampu berdiri lebih baik diantara pesaing-pesaing yang 

makin banyak bermunculan dari luar  

 

Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Berdasarkan prioritas permasalahan  yang dihadapi dan dalam rangka pemberdayaan 

pelaku UKM di Kelurahan Binong , maka kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan nilai produk lokal dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen usaha  (kewirausahaan) 

produk kuliner olahan dan pemasaran. 
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b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlunya penataan kemasan yang 

baik, higienis dan informatif 

 Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat  dalam memproduksi kuliner olahan berupa 

makanan pastry dan makanan kecil yang berkualitas, unggul dan kemasan yang sesuai standar 

mutu, menarik serta higienis, sehingga dapat menciptakan daya tarik konsumen untuk membeli 

produk kulinernya   dan pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan. Masyarakat desa  dapat 

juga mengembangkan usaha dan memperluas skala produksi dengan pengetahuan 

kewirausahaan (manajemen usaha), sehingga produk kuliner yang dihasilkan dapat dikenal 

bukan hanya di pedasaan tetapi juga perkotaan bahkan di manca negara. Dengan demikian 

produk yang dihasilkan tidak lagi merupakan produk lokal tetapi meningkat menjadi produk 

nasional bahkan produk Internasional. Selain itu masyarakat desa  dapat mengatur produksi 

kuliner perbulan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan/kekurangan  

stok. Yang tidak kalah penting adalah  masyarakat desa diharapkan dapat merancang dan 

menggunakan kemasan produk yang baik, higienis dan informatif 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat mengenai pelatihan manajemen usaha diselenggarakan 

dengan metode sebagai berikut. 

d. Metode ceramah dan diskusi Kegiatan  

PKM ini diawali dengan memberikan ceramah dan penyuluhan kepada para pengusaha 

kuliner desa Kademangan. Para pengusaha ini dikumpulkan pada suatu ruangan di kantor 

kelurahan Kademangan dengan tim pelaksana untuk memberikan ceramah tentang materi 

kegiatan. Adapun materi yang diberikan terkait dengan pemasaran dan perencanaan 

kemasan. 

e. Metode Demonstrasi dan Pelatihan  

Kegiatan demonstrasi dan pelatihan merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh 

pelaksana PKM terhadap kegiatan ceramah dan diskusi yang telah dilakukan. Kegiatan ini 

dilaksakan dengan mendemontrasikan beberapa contoh kemasan yang informatif, higienis 

dan indah. 

f. Diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta. Pada saat pelaksanaan kegiatan para 

peserta cukup antusias mengajukan pertanyaan sekitar materi pemasaran dan perencanaan 

kemasan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan PKM berlokasi di kantor kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten 

Tangerang. Daerah ini berada di kawasan yang sangat berkembang dan banyak ditemukan 

bangunan-bangunan baru seperti hotel dan rumah sakit 

Solusi untuk Penyelesaian Masalah 

 Permasalahan yang dihadapi oleh mitra sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dimana 

produk kuliner rumahan yang sudah ditekuni  oleh masyarakat setempat belum mampu masuk ke 

pasar luas. Hal ini disebabkan belum diterapkannya jurus-jurus bisnis yang akan mendorong 

produksi kuliner menjadi produk yang mampu bersaing. 

 Gambaran iptek yang ditransfer kepada mitra dapat kami uraikan sebagai berikut: 
a. Melakukan transfer pengetahuan tentang  manajemen pemasaran dan kewirausahaan yang penting 

dalam suatu usaha kuliner, diantaranya mengenai beberapa hal kunci yang sangat menentukan 

dalam pemasaran. 
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b. Melakukan transfer pengetahuan tentang perencanaan kemasan yang baik, yaitu kemasan yang 

memenuhi standar mutu, standar kesehatan, informatif, dilengkapi label halal, ada kode produksi, 

mencantumkan komposisi produk dan informasi kedaluarsa produk. Selain itu dilakukan juga 

transfer pengetahuan tentang pentingnya keindahan dalam rancangan kemasan sehingga dari 

kemasan saja mampu menarik konsumen untuk membeli produk. 

Berdasarkan uraian di atas,  pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat  kami telah 

melakukan  kegiatan penyuluhan/pelatihan singkat  yang diharapkan mampu menjadi solusi awal 

dalam meningkatkan potensi bisnis home industry  usaha kuliner dan mampu mengembangkan 

bisnis/memperluas pasar. Kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian masalah   dijelaskan 

dibawah ini. 

Alih Pengetahuan tentang Konsep Pemasaran  

Pemasaran merupakan bagian terpenting dalam suatu bisnis. Karena itu strategi yang diterapkan 

dalam pemasaran sangat menentukan kepada keberlanjutan umur bisnis. Disini dijelaskan tentang 

konsep-konsep inti dan filosofi pemasaran.  

Rivalitas diantara perusahaan saingan (rivalry among competing firm) merupakan pesaing-

pesaing yang ada di dalam industri yang sama karena memiliki produk atau jasa yang serupa atau 

mirip. Intensitas persaingan perusahaan dalam industri yang sejenis ini dipengaruhi oleh kualitas 

dan diferensiasi produk, jumlah dan ukuran pesaing, serta pertumbuhan industri itu sendiri.(Porter, 

1987) dalam Agus Maulana (2010) 

 

Konsep inti pemasaran dapat digambarkan seperti berikut ini: 

 

Gambar  1. Konsep inti pemasaran 

a. Kebutuhan. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan 

manusia adalah pernyataan dari rasa kahilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan 

yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik 

(makanan, pakaian, perumahan dll.), tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, 

penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen, bila tidak 

puas konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut.  

b. Keinginan . Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian 

individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk obyek yang akan 

memuaskan kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang 

spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, tetapi ada 

keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga dibutuhkan perusahaan yang bisa 

memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menembus 

keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber daya. Contoh: 

manusia butuh makan, tetapi keinginan untuk memuaskan lapar tersebut tergantung dari 

budayanya dan lingkungan tumbuhnya. Orang Yogya akan memenuhi kebutuhan makannya 

dengan gudeg, orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan makanan sukayaki dll. 

c. Permintaan. Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, 

akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling 
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memuaskan. Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan menusia akan produk 

spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. 

d. Produk (organisasi, jasa, ide). Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan dan 

permintaan, perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya, mereka melakukan riset 

pemasaran, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan yang dialami konsumen, 

mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai atau bahkan produk apa yang tidak 

disukai, dan lain-lain. Dengan kegiatan diatas, akhirnya perusahaan dapat menawarkan segala 

sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi sehingga konsumen 

dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya, sesuatu itu disebut produk. Produk tidak 

hanya mencakup obyek fisik, tetapi juga jasa, orang, tempat, organisasi ataupun gagasan. 

Contoh: perusahaan manufaktur menyediakan: barang (komputer, monitor, printer), jasa 

(pengiriman, pemasangan, pelatihan, perbaikan, dan pemeliharaan), ide/gagasan 

(kekuatan/keunggulan jenis komputer).  

e. Nilai Pelanggan. Karena semua perusahaan berusaha menwarkan produk dan jasa yang 

superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat 

pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai 

produk dan jasa ini. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati 

pelanggan karen memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai 

produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, 

biaya energi yang dikeluarkan, biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan 

mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli 

ulang produk tersebut.  

f. Kepuasan Pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam 

menyerahkan nilai relative terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau 

bahkan melebihi harapan, pembelinya merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan 

membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, 

kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan. 

g. Total Quality Management. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat ini ada 

istilah Total Quality Management (TQM) yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki 

mutu produk, jasa dan proses pemasaran secara terusmenerus. TQM memiliki komitmen antara 

lain: - fokus terhadap pelanggan - memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas - 

menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah - 

memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerja sama tim, memperbaiki proses - 

memperbaiki proses secara kesinambungan - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

untuk karyawan 

h. Pertukaran. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari 

seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Ada 5 kondisi yang harus dipenuhi 

agar pertukaran dapat terjadi: a. Terdapat sedikitnya dua pihak b. Masing-masing pihak 

memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain c. Masing-masing pihak mampu 

berkomunitas dan melakukan penyerahan d. Masing-masing pihak bebas menerima atau 

menolak tawaran pertukaran e. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak 

lain adalah layak dan bermanfaat (negoisasi)  

i. Transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak, yang paling sedikit melibatkan dua 

macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat. 

j. Hubungan. Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin 

bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain dengan kata lain 

hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan 

pihak-pihak pelanggan, pemasok (supplier), penyalur (distributor), guna mempertahankan 

bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang antara lain: 
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- saling mempercayai, saling menguntungkan - menjanjikan dan memberikan kualitas yang 

tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak - menghasilkan ikatan ekonomi, 

teknik dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan - menekan biaya transaksi dan 

waktu pencarian pelanggan. 

k. Jaringan. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, 

supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan dan pihak lain yang bersama-sama dengan 

firm telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan.  

l. Pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan 

tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.  

m. Pemasar dan Calon Pembeli . Seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan 

terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh 

pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut.  
 

Filosofi Manajemen Pemasaran  

 Ada falsafah yang sebaiknya digunakan sebagai pedoman usaha pemasaran ini untuk 

mencapai pertukaran yang didambakan dengan pasar sasaran. Pemberian bobot yang harus 

diberikan pada organisasi, pelanggan dan masyarakat yang berkepentingan seringkali saling 

bertentangan. Sehingga perlu ada landasan dari aktifitas pemasaran organisasi tersebut. Dalam 

Kottler (1997), landasan ini dikelompokkan dalam lima konsep alternatif antara lain:  

a. Konsep Produksi. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan 

harganya terjangkau serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi 

dan efesiensi distribusi. Konsep ini adalah falsafah paling tua digunakan dalam penjualan. 

Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada dua situasi, yaitu situasi pertama, bila 

permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya; situasi kedua, terjadi kalau biaya 

produk terlalu tinggi dan perbaikan produktifitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan 

tetapi, perusahaan yang bekerja dengan falsafah ini menghadapi resiko tinggi dengan 

fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan berusaha menurunkan harga, 

yang pasti dilupakan adalah kualitas, padahal yang di inginkan konsumen adalah harga 

rendah dengan barang yang menarik.  

b. Konsep Produk. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan 

sifat paling inovatif dan bahwa organisasi harus mencurahkan energi untuk terus menerus 

melakukan perbaikan produk.  

c. Konsep Penjualan.Falsafah bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi 

dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi 

berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang 

yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen, contoh: ensiklopedia, 

asuransi, dll. Industri ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual manfaat 

produk kepada konsumen. Tujuannya adalah menjual yang perusahaan buat, bukan produk 

apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen.  

d. Konsep Pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian 

sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 

penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. 
Kemungkinan konsep ini membingungkan bila dibandingkan dengan konsep penjualan. 

Perbandingan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran, antara lain: 
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Gambar  2.  Perbandingan konsep penjualan dan konsep pemasaran 

Keterangan: pemasaran terpadu terdiri dari kegiatan pemasaran eksternal yaitu pemasaran 

yang ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan dan kegiatan internal merupakan 

kegiatn mengenai keberhasilan dalam menerima, melatih dan memotivasi karyawan yang 

memiliki kemampuan dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Konsep pemasaran 

dilakukan apabila:  a. Penjualan mulai turun b. Pertumbuhan produk melambat c. Pola 

pembelian yang berubah d. Persaingan yang meningkat e. Biaya penjualan meningkat. 

Perusahaan mendapati pengeluaran mereka untuk iklan, promosi penjualan terasa lepas 

kendali sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan audit pemasaran untuk 

menyempurnakan konsep mana yang akan dipakai. 

 

Alih Pengetahuan tentang Kemasan Produk 

 Fungsi utama dari kemasan adalah untuk melindungi barang yang dijual kepada konsumen 

agar tidak rusak. Kemasan juga mempunyai fungsi tambahan daya tarik perhatian konsumen dan 

memudahklan penyerahan kepada konsumen. Bahan kemasan harus memenuhi persyaratan agar 

tidak merusak produk yang dikemas. Bahan kemasan antara lain kertas/karton; bermacam plastik 

yang harus memenuhi persyaratan yang sesuai produk yang dikemas. 

Kemasan juga berfungsi sebagai pelindung terhadap kesehatan manusia terhadap pencemaran 

yang mungkin terjadi karena pengaruh lingkungan. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat 

yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi 

atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia ( Muhammad Amien, 1994). Selanjutnya 

usaha tersebut ditujukan pada upaya pencegahan atau penolakan berbagai faktor lingkungan yang 

dapat menimbulkan penyakit. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk 

menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan 

dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, 

melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan 

fisik (gesekan, benturan, getaran).  

Di samping itu pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau 

produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, 

pengangkutan dan distribusi. Dari segi promosi wadah atau pembungkus berfungsi sebagai 

perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu bentuk, warna dan dekorasi dari kemasan perlu 

diperhatikan dalam perencanaannya.  

Bahan pengemas yang umum digunakan  adalah plastik. Pengemasan ditujukan untuk 

mengawetkan produk. Bahan pengemas yang baik dan cocok untuk produk kuliner dapat 

meningkatkan daya simpan (daya awet) produk tersebut. 
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Gambar  3. Label  dan informasi pada  kemasan produk kuliner 

Pada kemasan ditempatkan label yang memberikan keterangan mengenai 

a. Nama makanan/merek dagang. Nama makanan dan merek dagang sangat dibutuhkan sebagai 

informasi terhadap konsumen mengenai jenis produk yang diperdagangkan.  

b. Berat bersih makanan.  

c. Berat bersih  (Netto) sangat diperlukan konsumen agar tidak tertipu pada saat membeli. 

Adanya berat bersih produk pada kemasan menunjukan kejujuran produsen terhadap 

konsumen bahwa alat pengukur timbangan yang digunakan sesuai dengan standar yang ada. 

d. Komposisi gizi makanan. Komposisi gizi makanan menunjukan kandungan zat-zat gizi 

makanan yang terkandung dalam bahan. Kandungan gizi makanan yang standar adalah kadar 

karbohidrat, air, protein, lemak dan mineral. Informasi kandungan gizi sangat diperlukan 

konsumen untuk mengetahui sejauh mana manfaat makanan yang dikonsumsi bagi tubuhnya. 

Informasi kandungan gizi dapat dijadikan sebagai media promosi bahwa produk makanan 

yang dibuat mempunyai manfaat bagi konsumen. 

e. Nama dan alamat perusahaan yang memproduksi. Nama dan alamat perusahaan menunjukan 

tempat dimana makanan dibuat/diproduksi. Informasi ini penting bagi konsumen untuk 

mengetahui kebenaran tepat produksinya.  

f. Kode produksi. Kode produksi bermanfaat bagi produsen dalam melakukan 

evaluasi/pengecekan kembali produk-produk yang dihasilkan. Apabila produk mengalami 

kegagalan/kerusakan pada produksi tertentu akan lebih mudah melakukan 

penarikan/pengecekan. 

g. Masa kadaluarsa. Informasi kadaluarsa sangat dibutuhkan oleh konsumen, hal ini berkaitan 

dengan kemanan pangan yang dikonsumsinya. Selain itu informasi kadaluarsa juga 

bermanfaat bagi produsen dalam pengontrolan produk yang diperdagangkan sehingga produk 

yang ditawarkan tetap merupakan produk yang berkualitas. 

h. Label halal. Label halal diperlukan untuk meyakinkan konsumen yang beragama islam bahwa 

kandungan dari produk terdiri dari bahan-bahan dan proses produksi yang sudah sesuai 

dengan syariat islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara islam. 

 

Perizinan dan Sertifikat Halal 

 Topik ini perlu disampaikan dalam penyuluhan karena mayoritas penduduk Indonesia 

menganut agama Islam dan sudah sangat memahami tentang pentingnya standar suatu produk. 

Untuk meyakinkan mutu dan kualitas produk yang ditawarkan kepada para konsumen, para 

pengusaha biasanya memberikan jaminan berupa nomor registrasi produk yang tertera pada 

kemasan sebagai pengakuan bahwa produk yang dijual tersebut telah mendapat izin dan memenuhi 

standard yang ditetapkan oleh lembaga/badan yang ditunjuk pemerintah, misalnya Dinas 

Kesehatan, BPOM, dan juga MUI. Majelis Ulama Indonesia, melalui sub organisasinya, yaitu 

LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) adalah lembaga yang 

berwenang menetapkan suatu produk berhak memiliki label Halal. Dengan berkembangnya 

industri pangan yang menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka 
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masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang 

mengancam kesehatan.(BPOM; 2004) 

 Produk Halal adalah produk yang dikategorikan aman menurut syariat Islam. Label halal 

tersebut biasanya diberikan pada  produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika 

yang telah memenuhi standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi 

bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya. Untuk berhak menggunakan label “Halal” pada 

kemasan produk yang diproduksi ataupun pada tempat usaha seperti restaurant dan catering, 

produsen harus mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM.Pada penyuluhan ini disampaikan pula 

bagaimana proses permohonan untuk mendapatkan izin produksi dan sertifikat halal. 

 Adapun proses dalam permohonan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Produsen mengajukan permohonan ke LPPOM dengan cara mengisi Borang (formulir) yang 

mencakup nama perusahaan, detail produk termasuk komposisi bahan yang digunakan, tempat 

produksi, dan juga proses pembuatannya. 

b. Kemudian bagian sekretariat LLPOM akan melakukan pengecekan untuk kelengkapan 

dokumen yang diperlukan. Jika belum komplit, maka diminta untuk segera melengkapinya. 

Dan bila telah sesuai maka akan dilanjutkan dengan pemberitahuan jadwal audit ke tempat 

produksi. Audit tersebut dilakukan oleh Tim Auditor LLPOM, dan ketika audit/pemeriksaan 

berlangsung, tempat usaha harus sedang melakukan kegiatan produksi. 

c. Selanjutnya, setelah Tim Auditor melakukan analisis dan evaluasi termasuk juga 

memperhatikan hasil lab (bila diperlukan), maka akan dilanjutkan pada tahap simpulan, yaitu 

melanjutkan laporannya ke Sidang Komisi Fatwa MUI (jika dinyatakan memenuhi syarat) atau 

ditolak/dikembalikan karena belum memenuhi standard yang syaratkan. 

d. Setelah lulus tim audit, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang guna memutuskan layak 

tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi Halal. Keputusan diambil berdasrkan berbagai 

pertimbangan, salah satunya dari laporan yang disampaikan tim auditor. Jika sidang Komisi 

Fatwa menyatakan telah memenuhi standard sesuai dengan kaidah Islam, maka proses 

berikutnya pencetakan surat sertikat Halal. 

Sertifikat Halal suatu produk memiliki masa penggunaan selama dua tahun. Tiga bulan sebelum 

masa sertifikat tersebut lewat, produsen wajib melakukan perpanjangan dengan proses yang 

serupa. 

4. KESIMPULAN  

 Secara keseluruhan penyuluhan tentang manajemen usaha yang  baru pertama kali 

diselenggarakan ini mendapat respon yang sangat baik dari berbagai pihak, baik dari para peserta 

maupun oleh aparat kelurahan yang mendampingi  warga  saat mengikuti kegiatan PKM ini.  Tim 

PKM Untar mendapat masukan agar acara-acara sejenis dapat  dilakukan secara kontinu agar 

warga makin memahami kiat-kiat dalam mengembangkan bisnis dan memperluas pemasaran, 
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ABSTRAK 

Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan prasarana 

utama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini. Selain itu diperlukan juga pembangunan manusia yang 

handal, unggul, dan responsif terhadap perubahan sebagai salah satu poin penting agar bangsa ini dapat memiliki 

daya saing dan mandiri di era globalisasi sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran saat ini. Dalam 

membangun kemajuan negara, diperlukan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur maupun manusianya 

(pendidikan SDM-nya). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi teknik 

yang berorientasi entrepreneurship (technopreneurship) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

pertumbuhan increasing, melalui kualitas kemampuan inovasi. Berdasarkan kondisi diatas maka Technopreneurship 

perlu untuk diperkenalkan dalam bentuk pelatihan (worshop) pada Siswa SMK. Pelatihan tentang technopreneurship 

ini  dilakukan dalam bentuk seminar berbasis pelatihan. Terdapat 38 peserta yang ikut serta dalam pelatihan ini. 

Peserta cukup antusias dan memperoleh banyak informasi baru, hal ini dapat dilihat dari hasil karya peserta dalam 

bentuk pengisian form tentang ide produk yang mereka miliki berdasarkan banyak aspek yang harus diperhatikan 

dan direalisasikan dalam bentuk gambar 3D menggunakan Autudesk Fusion 360. Berdasarkan rekapitulasi hasil 

kuesioner tentang penyelenggaraan pelatihan ini, seluruh peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan pada 

kegiatan ini bermanfaat bagi peserta pelatihan. 

Kata kunci: technopreneurship, desain produk, pelatihan   

 

1. PENDAHULUAN 

Masalah krisis ekonomi menjadi trending topik diberbagai event baik nasional maupun 

internasional terutama di kawasan Asia. Hal ini juga yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Bank Dunia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia bertambah untuk 

pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, naik menjadi 5.0 persen pada tahun 2016 dari 4,9 

persen pada 2015, meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi. Tetapi hal tersebut 

bukanlah jaminan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan baik hal ini 

terbukti dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia saat ini sebesar 5,50 persen.   

Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah diakui dunia sebagai salah satu 

sarana dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini. Selain itu 

diperlukan juga pembangunan manusia yang handal, unggul, dan responsif terhadap perubahan 

sebagai salah satu poin penting agar bangsa ini dapat memiliki daya saing dan mandiri di era 

globalisasi sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran saat ini. Dalam membangun 

kemajuan negara, diperlukan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur maupun 

manusianya (pendidikan SDM-nya). Menurut Arman Hakim & Hermawan Kertajaya, fenomena 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi teknik yang berorientasi 

entrepreneurship (technopreneurship) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

pertumbuhan increasing, melalui kualitas kemampuan inovasi.  

Technopreneurship adalah sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi, yang memiliki 

wawasan untuk menumbuh-kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, 
khususnya mahasiswa sebagai peserta didik dan merupakan salah satu strategi terobosan baru 

untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat (+/- 45 Juta orang). 

Dengan menjadi seorang usahawan terdidik, generasi muda, khususnya mahasiswa akan berperan 
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sebagai salah satu motor penggerak perekonomian melalui penciptaan lapangan-lapangan kerja 

baru. Semoga dengan munculnya generasi technopreneurship dapat memberikan solusi atas 

permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain itu juga bisa menjadi 

arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPTEK, sehingga kita bisa 

mempersiapkan tenaga handal ditengah kompetisi global.  

Salah satu perangkat lunak yang mendukung desain konseptual ini adalah Autodesk Fusion 

360. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak CAD digunakan untuk menghasilkan konsep 

desain secara 3 dimensi, termasuk melakukan analysis mekanikal, seperti analisis kekuatan, 

tegangan, pengaruh termal (panas) terhadap suatu produk yang berbasis FE (Finite Element) serta 

proses manufaktur yang dibutuhkan. Gambar 3-dimensi tersebut selanjutnya dapat diproses 

menjadi gambar cetak-biru dua dimensi untuk dimanufaktur, bahkan  dapat langsung dihubungkan 

dengan perangkat mesin, seperti printer 3D dan mesin fabrikasi berbasis komputer lain. Software 

ini akan sangat mempermudah proses desain, menekan biaya manufaktur dan mampu 

menghasilkan visualisasi yang menarik.  Lisensi akademik yang diberikan oleh Autodesk untuk 

Program Studi Teknik Mesin Universitas Tarumanagara juga mampu meningkatkan fleksibilitas 

untuk menghasilkan desain yang semakin optimal. Oleh karena itu, kegiatan PkM ini dilakukan 

untuk memperkenalkan Untar dan mendukung desain konseptual untuk siswa SMK sehingga 

diharapkan siswa/i SMK dapat menghasilkan desain produk yang kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan Autodesk Fusion 360, dalam hal ini siswa/i SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta 

Program Studi Teknik Mesin. 

 

1. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari empat tahap. Tahap 

pertama adalah tahap perencanaan dan melakukan identifikasi kebutuhan awal masyarakat.  

Perencanaan dilakukan pada tahap pemilihan target dimana dalam hal ini adalah siswa/i SMKN 2 

Depok, Sleman, Yogyakarta. Mereka membutuhkan update pengetahuan dan metode dalam 

pengembangan keilmuan dalam bidang technopreneurship dan desain produk. Tahap kedua adalah 

tahapan persiapan materi dan bahan pelatihan. Adapun materi pada pelatihan ini terdiri dari 

Innovasi dan Product Design, Riset Pasar dan Pengguna, Pengenalan dan contoh dari hasil Fusion 

360, dan Workshop Fusion 360. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilakukan 

berupa penjelasan materi dalam bentuk seminar dan workshop kepada Siswa/i SMKN 2 Depok 

Sleman yang terkenal sebagai sekolah menengah Kejuruan terutama pada program studi Teknik 

Mesin.  Untuk materi desain produk menggunakan Fusion 360 dan dilakukan dalam bentuk 

workshop, dimana peserta menggunakan komputer/laptop masing-masing. Adanya penggunaan 

perangkat lunak CAD yang selama ini telah digunakan untuk berbagai mata pelajaran juga 

mendukung kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tahap keempat adalah pelaporan dan 

evaluasi hasil kegiatan ini melalui pengisian kuesioner oleh peserta dan pembuatan laporan akhir 

oleh tim. 

Peserta terdiri dari guru dan siswa SMKN 2 Depok Sleman, Mrican, Caturnunggal Depok, 

Sleman, Yogyakarta. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 38 orang terdiri dari 32 orang peserta 

kegiatan dan 6 orang panitia. 

Manfaat dari kegiatan ini adalah Memberikan wawasan tentang Inovasi dan  Product Design,  

Riset Pasar dan Pengguna, Pengenalan dan contoh dari hasil Fusion 360 kepada siswa/i yang 

dinilai masih mudah menyerap  khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu Peserta pelatihan dapat 

memperoleh pengetahuan baru dan melakukan aplikasi ketrampilan dalam menggunakan 

komputer untuk melakukan desain produk, dan peningkatan kualitas desain.  

Kegiatan pelatihan ini memiliki durasi 2 hari dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 

dengan mengemas kegiatan dengan bentuk seminar pada hari pertama yang berisi tentang Innovasi 
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dan Desain Produk pada Sesi 1 dilanjutkan seminar tentang Riset Pasar dan Pengguna pada Sesi 2 

serta diakhiri dengan Pengenalan dan contoh dari hasil Autodesk Fusion 360 pada Sesi 3. Untuk 

hari kedua kegiatan berbentuk workshop dimana perangkat lunak digunakan dalam pelatihan ini 

dipasang pada masing-masing komputer pribadi dari peserta pelatihan, pelatihan melakukan 

pembuatan desain dengan dipandu oleh pengajar sesuai dengan modul yang telah disebarkan ke 

peserta. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dari pelaksanaan ini adalah peserta dapat mengetahui dan memahami konsep dan 

aplikasi dari technopreneurship melalui materi yang diberikan selain itu juga peserta diharapkan 

dapat menumbuh kembangkan pengetahuan akan upaya untuk melakukan desain produk dan 

modeling 3Dimensi untuk menghasilkan desain konseptual yang menarik dan fungsional dengan 

melalui penggunaan software Autodesk Fusion 360 sebagai alat bantu. Adapun materi dari 

pelatihan ini terdiri dari pengertian inovasi dan tahapan desain produk, Riset pasar dan target 

pengguna, informasi pengenalan dan contoh dari hasil desain produk menggunakan software 

Autodesk Fusion 360 serta mengetahui penggunaan software untuk mewujudkan bentuk model 

3Dimensi secara digital, dan melakukan visualisasi digital terhadap produk yang di desain. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah selesai dilaksanakan. Dari rencana awal 

pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pembuatan modul kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta 

pelaporan telah dilakukan secara keseluruhan dan telah selesai. Hari pertama penyelenggaraan 

kegiatan diawali dengan pemberian kata sambutan dan pembukaan oleh Kaprodi SMKN 2 dan 

Tim PKM, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Fakultas Teknik Universitas 

Tarumanagara dan SMKN 2 Depok Sleman, Yogyakarta. Kemudian dilakukan pemberian 

cinderamata dan dilakukan foto bersama Peserta, Kaprodi SMKN 2 dan Tim PKM. Acara 

dilanjutkan dengan penyampaian materi berupa seminar pada sesi 1 , 2, dan 3.  

Materi dari pelatihan sesi 1 dan sesi 2 mengenai Inovasi dan Product design dan Riset Pasar 

dan Pengguna dilanjutkan dengan aplikasinya pada sesi 3 dan sesi 4 berupa workshop. Objek yang 

diberikan adalah kotak makan siang berbahan plastik, desain 3 dimensi. Peserta pelatihan, yang 

sebagian besar merupakan siswa/i sangat antusias dengan pelatihan yang diberikan. Untuk rincian 

jadwal kegiatan secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.  

Gambar 1 hingga Gambar 8 menunjukkan urutan kegiatan dari sesi 1 hingga sesi 4. Dari 

layout yang diberikan, peserta juga mampu menyalurkan kreatifitas masing-masing sesuai dengan 

materi yang didapatkan pada sesi 1 dan sesi 2. 

 

 
Gambar 1. Suasana pembukaan kegiatan 
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Gambar 2. Penandatanganan MOU  dan Pemberian Cinderamata 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Seminar sesi 1: Innovasi dan Product Design 

 

 
Gambar 4. Seminar sesi 2 : Riset Pasar dan Pengguna  
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Gambar 5. Workshop Autodesk Fusion 360 – 1 

 

 
Gambar 6. Workshop Autodesk Fusion 360 – 2 

 

 
Gambar 7. Workshop Autodesk Fusion 360 - 3 
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Gambar 8. Sesi Foto Bersama 

 

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan di masa yang akan datang, peserta diminta 

untuk mengisi kuesioner yang disebarkan secara daring. Hasil tersebut ditunjukkan oleh Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi kuesioner peserta pelatihan 

No. Pertanyaan 
Respon (%) (1 = tidak baik; 6 = sangat baik) 

1 2 3 4 5 6 

1. Relevansi contoh oleh pembicara 0 0 0 3,4 27,6 69 

2. Materi 0 0 0 17,2 34,5 48,3 

3. Penjelasan pembicara 0 0 20,7 79,3  

4. Manfaat materi 0 0 0 0 6,9 93,1 

5. Ketepatan waktu 3,4 0 3,4 20,7 31 41,4 

6. Interaksi 0 0 0 0 13,8 86,2 

7. Persiapan pelatihan 0 0 0 0 51,7 48,3 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat melalui hasil kuesioner yang sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan ini direncanakan 

dan disampaikan dengan baik serta bermanfaat bagi peserta pelatihan. Selain itu adapun ukuran 

keberhasilan dari kegiatan ini adalah  target peserta terpenuhi dan dihasilkan modul pelatihan. 

Hasil lain yang didapatkan dengan terselenggaranya kegiatan ini adalah lebih memperkenalkan 

nama Universitas Tarumanagara, khususnya Jurusan Teknik Mesin ke siswa/i SMKN 2 Depok 

Sleman, Yogyakarta. Saran yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan ini berikutnya adalah 

waktu pelatihan yang lebih panjang sehingga lebih banyak manfaat yang dapat diambil oleh 

peserta.   
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pendampingan kepada para anak asuh dari Yayasan 

Anugerah Gemilang dalam mempersiapkan membangun suatu wirausaha dalam lingkup start-up bisnis.  Metode 

pendampingan pada kegiatan ini adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam penentuan biaya per unit 

produk (unit costing) dan penentuan harga jual produk tersebut.  Modul yang terkait dengan pelatihan disiapkan yang 

merupakan rangkuman dari materi perkuliahan yang terkait dengan akuntansi biaya.  Diharapkan setelah mengikuti 

program pendampingan ini, para peserta yang terdiri dari 20 anak asuh dengan latar pendidikan SMA atau sederajat 

dapat menerapkan penentuan biaya dan harga jual langsung kepada bisnis kuliner umbi-umbian yang pendampingan 

atas program kewirausahaannya telah dilakukan pada semester sebelumnya. 

Kata kunci: wirausaha, start-up business, pendampingan, unit cost 

 

PENDAHULUAN 

Kecenderungan bagi para pengusaha pemula atau dan calon wirausahawan (entrepreneur) 

yang pemula dalam melakukan pembukaan usaha kemudian gulung tikar diprediksi salah satunya 

disebabkan karena kurang pemahaman akan penentuan harga jual produk.  Terkadang, penentuan 

harga jual produk yang terlalu rendah atau terlalu tinggi justru akan menjadi masalah bagi usaha 

tersebut.  Banyaknya kebutuhan biaya antara lain dapat mencakup biaya-biaya untuk memulai 

usaha, seperti  biaya untuk pengenalan produk ke calon pembeli yang mencakup biaya promosi 

maupun biaya penelitian dan pengembangan yang harus dikeluarkan.  Apabila calon 

wirausahawan tersebut tidak memahami perhitungan dari biaya produksi tersebut, maka kesalahan 

penentuan harga jual akan dapat mengakibatkan harapan keuntungan menjadi tidak tercapai 

bahkan usaha tersebut dapat mendatangkan kerugian yang pada akhirnya dapat mengancam 

kelangsungan hidup dari usaha bisnis tersebut.  Ini sebabnya, bagi pengusaha pemula dan para 

calon wirausahawan sangatlah penting untuk memiliki bekal pengetahuan tentang perhitungan unit 

cost (biaya produksi per unit) agar lebih tepat dalam menentukan harga jual produk. 

Banyaknya orang yang ragu untuk memulai berwirausaha salah satunya adalah karena 

ketidakberanian dari para pemula tersebut untuk menghadapi risiko keuangan dari usaha baru 

mereka.  Hal ini juga yang terjadi pada khalayak sasaran PKM yaitu anak asuh di Yayasan 

Anugerah Gemilang.  Anak-anak pada Yayasan Anugerah Gemilang ini pada umumnya telah 

memiliki potensi yang cukup baik untuk menjadi calon wirausahawan karena mereka telah 

mendapat ilmu kewirausahaan sebelumnya disamping pihak pimpinan yayasan juga memfasilitasi 

para anak asuh dengan memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan wirausaha 

tersebut.  Berdasarkan kegitan PKM yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh kesimpulan 

bahwa anak-anak pada yayasan tersebut sangat antusias untuk berwirausaha tetapi belum berani 

mewujudkan kegiatan tersebut karena terkendala dengan pengalaman manajemen berwirausaha 

dan permodalan. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan bimbingan berupa pengelolaan permodalan 

yang termasuk di dalamnya adalah penentuan unit costing dan harga jual per unit produk mereka. 
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Secara teori, Djumali (2014) menganalisis penentuan harga pokok produksi  yang akan 

berpengaruh terhadap penetapan harga jual dan laba yang akan diperoleh perusahaan pada PT Sari 

Malalugis Bitung dengan metode analisis deskriptif,  hasilnya menunjukan bahwa perhitungan 

harga pokok produksi  dengan metode variabel costing terdapat  selisih harga yang lebih rendah. 

Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa harga jual yang ditentukan dengan full costing pasti lebih 

tinggi yang dapat mempengaruhi harga jual yang tinggi pula sehingga menyulitkan perusahaan 

memenangkan persaingan. Sudah selayaknya dipahami bahwa biaya tetap tidak akan berkurang 

apabila produksi berkurang atau bahkan nol, biaya tetap akan terus dikeluarkan sehingga biaya 

tetap tidak relevan untuk keputusan penentuan harga jual produk.   

Lebih lanjut, hidup di era konsumen jadi raja harus sangat memperhatikan selera dan 

kemampuan konsumen karena itu hal yang harus dipahami untuk bertahan dalam bisnis saat ini.  

Hal ini amat berbeda ketika kita hidup di era produsen jadi raja karena berapapun harga jual yang 

ditentukan produsen barang tersebut pasti dibeli konsumen. http://roraprilya.wordpress.com 

mengemukakan pengertian Target Costing yang perlu dipahami di era konsumen jadi raja, dimana 

Target Costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga 

yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target 

Costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif  sehingga yang gunakan Target 

Costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang 

ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap 

dapatkan laba.  Dengan demikian Target Costing membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, 

dimana Target Costing adalah bentuk strategi umum dalam industri saat menghadapi persaingan 

yang sangat ketat dimana perbedaan sangat kecil di dalam harga dapat menarik perhatian besar 

konsumen (apalagi barang yang memiliki subtitusi). 

Atas dasar teori serta analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan unit 

cost produk dan harga jual akan merupakan salah satu faktor penunjang yang cukup penting untuk 

kesuksesan suatu wirausaha terutama untuk start-up bisnis. 

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah, Yayasan ini tidak mempunyai sumber daya 

manusia untuk membantu anak asuh di yayasan ini dalam mendampingi dalam hal keuangan untuk 

melengkapi rencana bisnis yang telah mereka buat agar dapat menjadi bisnis yang nyata.  Padahal 

berdasarkan studi kelayakan sebelumnya, bisnis yang mereka rencanakan sudah memiliki pangsa 

pasar, dapat dioperasionalkan dan memiliki analisis keuangan yang positif.  

Untuk itu, Yayasan Anugerah Gemilang kembali mengajak beberapa dosen dari 

Universitas Tarumanagara untuk melanjutkan kemitraan ini agar bisnis yang akan dikembangkan 

oleh anak-anak di Yayasan Anugerah Gemilang dapat diwujud nyatakan.  Bisnis ini akan 

mengolah aneka kue dengan menggunakan bahan dasar umbi-umbian.  Pada umumnya penyajian 

makanan umbi-umbian biasanya seperti jajanan pasar, tetapi bisnis ini akan berusaha untuk 

mengangkat makanan berbahan dasar umbi-umbian dengan mengkombinasikan bahan baku 

modern sehingga terlihat lebih modern dan dapat menjangkau segmen anak muda.  Keputusan 

pada jenis usaha kuliner umbi-umbian karena pada jaman sekarang setiap industri makanan juga 

harus memperhatikan segala jenis perubahan yang ada dalam keseharian, dimana tren yang ada 

sekarang ini banyak yang menkonsumsi suatu produk dari segi kesehatan dan juga mencari sensasi 

kuliner yang berbeda.  Disamping penciptaan produk kue tersebut, peserta asuh juga belum 

memiliki kemampuan dalam menentukan harga kue yang akan diproduksi tersebut berdasarkan 

teknik perhitungan unit cost yang tepat. 
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METODE PELAKSANAAN PKM 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan Anak Asuh Yayasan 

Anugerah Gemilang yaitu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan non formal yang berdiri 

pada tanggal 11 Agustus 2011.  Tujuan dari yayasan ini adalah memberikan pendidikan bebas 

biaya setara universitas untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi mereka yang 

yatim/piatu.  Visi dari yayasan ini adalah membangunkan nalar untuk berpikir demi masa depan 

yang lebih baik.  Sedangkan misi dari yayasan ini adalah mengajarkan cara berpikir guna 

mendapatkan pengetahuan serta aplikasi nyatanya secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan visi dan misi dari Yayasan ini, maka pada PKM sebelumnya, telah 

dilakukan bimbingan untuk memulai suatu usaha dengan melakukan penyusunan kelayakan bisnis 

yang dilanjutkan dengan perencanaan bisnis.  Kegiatan ini dilakukan agar usaha yang akan 

dijalankan terhindar dari risiko atau kerugian yang ada di perusahaan, memudahkan perencanaan, 

memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian agar 

tidak melenceng dari pengawasan yang telah disusun (Kasmir dan Jakfar, 2012). 

Kegiatan ini melibatkan 20 anak asuh, dengan input peserta yang telah lulus dari sekolah 

menengah atas maupun sekolah kejuruan setara SMA, dengan latar belakang berasal dari beberapa 

daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sukabumi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara grafis, metode pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pada 

Yayasan Anugerah Gemilang dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

 

 Kegiatan PKM ini dimulai dengan melakukan kunjungan rutin layaknya pemberian 

perkuliahan kepada para mahasiswa pada umumnya.  Materi yang disampaikan adalah seputar 

perhitungan unit cost dan bagaimana penentuan harga jual terutama untuk produk yang telah 

dihasilkan sebelumnya oleh para anak asuh. 

 Setelah dilakukan pembekalan materi secara teori, para peserta dievaluasi dengan 

diberikan tes tertulis secara mandiri dengan materi perhitungan unit cost serta penentuan harga 

jual produk.  Dari hasil tersebut akan terlihat seberapa besar kemampuan para peserta dalam 
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menyelesaikan beberapa kasus yang terkait dengan perhitungan unit cost maupun penentuan harga 

jual. 

Adapun target dari pendampingan ini adalah sebagai berikut: 

a. Peserta dapat menyebutkan proses perhitungan unit cost suatu produk. 

b. Peserta dapat menyebutkan proses penentuan harga jual suatu produk. 

c. Peserta dapat melakukan perhitungan unit cost dari jenis usaha kuliner umbi-umbian. 

d. Peserta dapat menentukan harga jual kuliner umbi-umbian. 

 

Berdasarkan penjelasan permasalahan serta target yang diharapkan, luaran yang dicapai adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil tes tertulis dari peserta secara mandiri dengan materi perhitungan unit cost dan 

penentuan harga jual produk. 

b. Lembar kerja perhitungan unit cost secara kelompok dari jenis usaha kuliner umbi-

umbian. 

c. Lembar kerja penentuan harga jual secara kelompok dari kuliner umbi-umbian. 

 

 Kesulitan terutama terlihat karena para peserta tidak mengeluarkan modal sendiri secara 

keseluruhan, seperti banyak hal yang masih dipinjamkan dari pihak yayasan.  Misalnya, biaya 

listrik, sewa tempat, peralatan persiapan, dan pulsa untuk telekomunikasi.  Semua ini masih dalam 

batasan ‘perkiraan’ sehingga, untuk penentuan biaya per unit maupun harga akhir, mereka masih 

menggunakan unsur perkiraan.  Namun, proses penentuan kedua target pembelajaran sudah dapat 

dengan lancer dilakukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil melakukan kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah para peserta telah menguasai cara perhitungan unit cost dan telah dapat 

melakukan penentuan harga jual suatu produk, dalam hal ini kuliner umbi-umbian.  Lebih lanjut, 

para peserta pelatihan telah dapat langsung menggunakan harga jual tersebut dalam memasarakan 

kuliner umbi-umbian.  Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh para peserta dengan telah 

tersusunnya laporan penggunaan modal, perhitungan unit cost dan harga jual dari kuliner umbi-

umbian. 

 Lebih lanjut, para peserta ternyata memiliki kesulitan perihal permodalan, terutama dalam 

melakukan percobaan produk dan pemasaran produk.  Hal ini dapat dijadikan suatu program 

pengabdian masyarakat lebih lanjut dengan penyediaan modal dan tempat pemasaran agar teori 

yang telah dikuasai dapat direalisasikan oleh para peserta. 
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ABSTRAK 

Proses perancangan dan pengembangan produk pada dasarnya berawal dari survey keinginan konsumen, 

pembuatan konsep, pemilihan konsep, pembuatan prototipe, selanjutnya diberikan sentuhan design industri, sehingga 

produk disamping berfungsi juga memiliki estetika dan ergonomi untuk pemakainya. Salah satu produk yang sangat 

dekat dengan kehidupan kita adalah furniture. Furniture merupakan perlengkapan rumah yang selalu dibutuhkan 

orang. Furniture bahkan merupakan salah satu dari sembilan sektor industri yang diprioritaskan pemerintah 

Indonesia. Untar sebagai salah satu Perguruan tinggi ternama melalui Program Studi Teknik Industri melihat 

peluang ini sehingga dengan segera dan rutin memberikan pelatihan melalui kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu kewajiban tenaga pengajar dan salah satu misi Untar. 

Para peserta terutama difokuskan untuk warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, tamatan SMU atau 

yang sederajat dan juga karyawan yang akan memasuki masa pensiun yang berdomisili di sekitar Perumahan Medang 

Tangerang Banten. Pelatihan diawali dengan memberikan pemahaman tahapan perancangan prduk dilanjutkan 

dengan praktek lapangan. Pelatihan dibagi kedalam 2 sesi yaitu sesi teori dan sesi latihan atau praktek. Teori singkat 

dan pandangan umum tata cara penggunaan dan cara kerja peralatan kayu serta tahapan perancangan produk. 

Selanjutnya adalah pelatihan pembuatan produk rak multi fungsi. Peserta dibagi menjadi  dua group dan setiap group 

mengerjakan komponen berbeda dan hasil akhir digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh.  Komponen diukur 

dan ditandai, selanjutnya dilakukan pemotongan bahan dengan menggunakan gergaji tangan secara manual. 

Penyambungan dilakukan secara bertahap sesuai dengan komponen-komponen produk menggunakan sekrup. 

Permukaan kayu selanjutnya diampelas. Produk yang sudah terbentuk difinishing dengan sentukan cat kayu. Hasil 

akhir berupa rak multi fungsi dapat diselesaikan dalam waktu 7 jam. Pelatihan singkat ini dapat menjadi awal untuk 

mengasah ketrampilan dalam menggunakan mesin-mesin pengolah kayu dalam membuat peralatan atau produk 

berbahan dasar kayu. 
Kata kunci: perancangan, pembuatan, rak multi fungsi 

 
1. PENDAHULUAN 

Salah satu pilihan penghasilan selain menjadi karyawan suatu perusahaan adalah dengan 

menjadi wirausaha. Untuk dapat menjadi pengusaha diperlukan banyak hal, mulai dari 

pengetahuan keilmuan mengenai bidang usaha, modal usaha, keterampilan, keuletan dll. Akhir-

akhir ini isu tentang kewirausahaan sedang hangat-hangatnya berkembang. Pekerjaan sebagai 

seorang karyawan sudah dirasakan tidak begitu menarik lagi, karena sekarang banyak orang telah 

menyadari bahwa jika mereka ingin sukses dan kaya, profesi sebagai seorang pengusaha lebih 

menjanjikan daripada hanya sebagai orang yang secara rutin menerima gaji bulanan. Lalu syarat-

syarat apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat? Pertama inisiatif. 

Seorang pengusaha mempunyai inisiatif mandiri untuk memanfaatkan segala macam sumber daya, 

yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, untuk menghasilkan sesuatu 

barang atau jasa yang nantinya akan menghasilkan keuntungan finansial. Kedua kemampuan 
membuat keputusan. Seorang pengusaha harus mempunyai kemampuan untuk membuat 

keputusan sehubungan dengan segala macam sumber daya yang dimilikinya agar kombinasi 

sumber daya tersebut bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Misalnya persoalan tentang jenis 

barang yang diproduksi, strategi pemasaran, penentuan posisi personel dalam manajemen, 
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penentuan manajeman finansial, dan lain sebagainya. Ketiga inovatif. Seorang pengusaha harus 

mempunyai pemikiran yang inovatif untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang 

memungkinkannya bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat. Seperti misalnya 

mengembangkan produk baru atau menemukan cara-cara baru dalam memproduksi barang dengan 

biaya yang rendah. Tanpa inovasi yang berkelanjutan, akan sangat sulit untuk terus bertahan dan 

bersaing dengan pengusaha lain. Keempat keberanian dalam mengambil risiko. Seorang 

pengusaha adalah seorang pengambil risiko yang diperhitungkan. Mengambil risiko dalam bisnis 

membutuhkan banyak keberanian. Jika tidak mempunyai mental yang kuat untuk berani 

mengambil risiko, tidak akan bertahan lama menjadi pengusaha. Pengambilan risiko akan 

memberi  pengalaman dan pembelajaran yang dibutuhkan agar bisa berkembang semakin maju 

dan semakin sukses. Namun, mengambil risiko harus tetap diperhitungkan sesuai dengan situasi 

dan kondisi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiiliki. Secara teori memang mudah untuk 

menjadi pengusaha, namun pada prakteknya, hanya segelintir orang yang benar-benar sukses 

menjadi seorang pengusaha sejati.  

Salah satu bisnis yang selalu bertahan yaitu bisnis furniture. Bisnis furniture dapat menjadi 

pilihan yang menjanjikan bagi para calon wirausahawan. Pasalnya, furniture merupakan 

perlengkapan rumah yang notabene akan selalu dibutuhkan orang. Selama industri properti tidak 

pernah mati, furniture akan selalu punya pasar. Furniture bahkan merupakan salah satu dari 

sembilan sektor industri yang diprioritaskan pemerintah Indonesia. Memulai bisnis furniture bisa 

berjalan meskipun tenaga kerja yang dimiliki terbatas. Dengan menyediakan mesin-mesin 

pengolah kayu , peralatan penunjang dan tempat yang memadai, maka bisnis furniture dapat 

dimulai. Berdasarkan pengamatan di lapangan yaitu disekitar area Pagedangan Tangerang ditemui 

cukup banyak bengkel-bengkel melayani pembuatan furniture. Bengkel tersebut melayani jasa 

pembuatan kusen, pintu dan perlengkapan ruanga tamu. Beberapa bengkel melayani  pembuatan 

furniture untuk keperluan kantor dan sekolah. Bengkel kayu Hasan mengerjakan service dan 

perbaikan furnitur maupun pembuatan furnitur baru [1]. Desain furniture dapat disediakan dari 

bengkel maupun hasil desain sendiri. Fakta lain di wilayah Kecamatan Pagedangan yaitu banyak 

tenaga kerja muda yang belum mendapatkan pekerjaan baik sektor formal maupun informal. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya ketrampilan maupun permodalan apabila ingin 

membuka usaha bengkel kayu. Dapat dikatakan bahwa peluang membuka usaha bengkel kayu 

cukup lebar dan kebutuhan  melatih calon pengusaha dengan ketrampilan mendisain dan 

menggunakan peralatan pengolahan kayu cukup jelas.  

Kesuksesan bidang usaha bengkel kayu /furniture sangat ditentukan oleh kualitas hasil dan 

pelayanan yang diberikan konsumen. Untuk wirausahawan yang telah menekuni bidang usaha 

kayu/furniture, rupanya sangat memerlukan  pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik 

pembuatan komponen/bagian, teknik merakit dan finishing produk furniturnya. Oleh karena itu 

sangat jelas diperlukan ketrampilan di dalam mengoperasikan peralatan/mesin bengkel kayu 

sehingga proses pembuatan produk berbahan kayu dapat dilaksanakan dengan efisien, aman dan 

nyaman. Secara umum, sebagian besar masyarakat memiliki keterbatasan dana dan keterampilan.  

Hal inipun dirasakan warga yang berdomisili di sekitar Kecamatan pagedangan. Jadi permasalahan 

yang dihadapai adalah masalah modal dan ketrampilan. Untuk faktor ketrampilan menggunakan 

mesin pengolah kayu dan ketrampilan mendisain produk berbahan dasar kayu inilah menjadi 

alasan kuat diadakannya kegiatan PKM ini. 

Sangat diperlukan pembekalan yang meliputi pembekalan dengan teori dasar dan praktek 

langsung. Pembekalan  berupa teori dan tahapan perancangan  produk. Oleh karena itu pada 

kegiatan PKM kali ini, pelatihan direncanakan mulai dari langkah-langkah mendisain produk, 

perhitungan bahan dan kekuatan bahan, membuat konsep berdasarkan produk-produk yang telah 

ada sehingga diperoleh desain yang lebih baru. Perancangan dimulai dari survey terhadap desain 

yang telah ada, kemudian tiap peserta dalam bentuk kelompok mengembangkan ide-ide kreatif 
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untuk mendapatkan desain inovatif. Ketrampilan sangat dibutuhkan dalam persaingan usaha saat 

ini.  

Untuk menjembatani antara peluang dan kebutuhan ketrampilan yang diperlukan oleh calon 

wirausahawan, sangat perlu peran serta perguruan tinggi. Program Studi teknik Industri, Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Jakarta telah memiliki tenaga pendidik 

memadai untuk memberikan dan menyumbangkan ilmu dan keahliannya kepada masyarakat yang 

memerlukan. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu kewajiban tenaga pengajar dan 

salah satu misi Untar. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sebuah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa pelatihan mendisain produk furniture multifungsi berbahan dasar kayu 

lapis. Para peserta membutuhkan teori dan praktek untuk mendapatkan metode atau tahapan 

mendisain sebuah produk terutama furniture. Selanjutnya  para peserta akan dilatih untuk 

menggunakan peralatan bengkel kayu dalam usaha mewujudkan disainnya.   

 

2. TAHAPAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK 

Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk 

mengindentifikasi kebutuhan konsumen, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Untuk itu beberapa pokok yang harus 

menjadi perhatian yaitu kualitas produk, biaya manufaktur produk yang kompetitif, waktu 

pengembangan yang relative singkat, biaya pengembangan dan kapabilitas pengembangan yang 

baik [2]. 

 Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi 

dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan, terutama fungsi pemasaran, perancang (desain) 

dan manufaktur. Untuk pengembangan suatu produk harus dibentuk tim pengembangan produk 

yang terdiri dari tim inti dan tim tambahan.  

 Proses pengembangan konsep mencakup beberapa kegiatan. Kegiatan pertama, kegiatan 

identifikasi kebutuhan konsumen. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan 

konsumen dan mengkomunikasikan secara efektif kepada tim pengembang. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan konsumen.  Kegiatan kedua adalah 

penetapan spesifikasi target.  Hasil dari kegiatan ini adalah suatu daftar spesifikasi target dan terdiri 

dari suatu metric (besaran) serta nilai-nilai batas dan ideal. Kegiatan ketiga adalah penyusunan 

konsep.  Sasaran penyusunan konsep adalah menggali lebih jauh konsep-konsep produk yang 

mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hasil langkah ini adalah gambar dan sketsa konsep-

konsep. Kegiatan keempat adalah pemilihan konsep.  Pemilihan konsep merupakan kegiatan di 

mana berbagai konsep di analisis dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi 

konsep yang paling menjanjikan. Kegiatan kelima adalah pengujian konsep untuk melihat apakah 

kebutuhan konsumen telah terpenuhi dan menggali lebih jauh potensi pasar dari produk yang akan 

dikembangkan.  Langkah keenam adalah penentuan spesifikasi akhir.  Spesifikasi target 

selanjutnya dievaluasi untuk mendapatkan spesifikasi akhir. Langkah selanjutnya adalah 

perencanaan proyek pengembangan, analisa ekonomi produk, analisa produk-produk pesaing. 

Langkah terakhir adalah pemodelan dan pembuatan prototype.   

 

3. PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode pembekalan teori 

dilanjuktan dengan metode praktek. Tahap pertama memberikan penjelaskan maksud dan tujuan 

pelatihan. Teori singkat dan pandangan umum metode perancangan dan pengembangan produk 

dipaparkan sehingga peserta dapat memahami tahapan pengembangan produk. Tahapan 

perancangan produk yang dimulai dari survey kebutuhan konsumen samapai diperoleh konsep 

yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsumen. Hasil dari kegiatan tahap ini adalah 

konsep produk yang akan direalisasikan. 
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Tahapan kedua yaitu tahapan pelatihan. Dengan praktek langsung menggunakan peralatan 

yang ada diharapkan menjadi bekal awal atau bekal tambahan untuk mendalami ketrampilan 

tersebut. Para peserta dibagi kedalam 4 kelompok langsung beraktifitas sesuai dengan urutan 

pekerjaannya dipandu oleh para instruktur. Gambar 2 berikut gambar produk yang telah berhasil 

direalisasikan. 

 

 
 

                     Gambar 1. Rak Multi Fungsi Hasil PKM 

 

Intisari pelatihan adalah pelatihan dan memberikan pengalaman pengukur komponen, 

menandai komponen, memotong, mengebor, mengampelas, menyekrup, merakit dan mengecat 

produk berbahan kayu lapis.  Kegiatan PKM ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu: 

a. Mengukur dan menandai komponen. 

Proses pembuatan komponen produk dimulai dari penandaan ukuran dan bentuk 

pada permukaan kayu. Dengan menggunakan bantuan meteran logam dan alat penyiku, 

elemen pembentuk produk digambar terlebih  dahulu. Pada proses penandaan perlu 

diperhatikan besarnya garis karena pada saaat dipotong pasti terdapat perubahan ukuran. 

Sudut dipastikan 90o dengan bantuan penyiku. 

 

b. Memotong bahan baku. 

Memotong atau membelah kayu merupakan bagian yang selalu ada dalam setiap 

pembuatan produk berbahan dasar kayu. Pemotongan dilakukan untuk mendapatkan 

ukuran sesuai rancangan. Pada produk yang terbuat dari bahan kayu lapis proses membelah 

atau memotong dapat dilakukan dengan mudah mengingat kontur atau bentuk dasar dari 

kayu yang sudah teratur.  Pemotongan atau menggergaji kayu dilakukan dengan 

menggunakan gergaji putar yang dipasang pada bangku kerja. Pada praktek ini 
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pemotongan kayu menggunakan gergaji manual. Pemotongan dilakukan setelah pada kayu 

lapis diberi tanda berupa garis untuk jalur pemotongan. Pemotongan bahan komponen 

pembentuk rak dilakukan secara bertahap agar diperoleh ukuran yang tepat. Terkadang 

apabila dipotong sekaligus terdapat selisih ukuran. 

 

c. Mengampelas 

Proses merapikan permukaan bahan yang telah selesai dipotong dengan gergaji 

diperlukan agar hasil sambungan lebih rapat. Hasil pemotongan dengan gergaji belum 

dapat menghasilkan hasil potongan yang rapi sehingga harus diampelas. Proses 

pengampelasan juga diperlukan agar pada proses pengecatan diperoleh hasil yang baik. 

 

d. Menyambung Bahan. 

Proses penyambungan komponen produk menjadi rangkaian produk menggunakan 

sambungan sekrup. Proses menyekrup dimulai dengan memaberikan tanda pada tempat 

yang akan disekrup, untuk selanjutnya dilubangi dengan proses drilling menggunakan mata 

bor diameter 3 mm. Lubang awal diperlukan untuk memudahkan penyekrupan dan 

menghindarkan kayu dari cacat robek.  

 

e. Mengecat. 

Pada beberapa produk kayu sentuhan akhir berupa cat menghasilkan tampilan yang 

lebih indah. Contoh pada produk kursi, kaki dan komponen kursi dari kayu permukaannya 

dilapisi cat atau pernis. Untuk produk meja biasanya permukaan meja dilapisis dengan 

tacon sedangkan kaki meja dilapisi dengan cat. Pada pelatihan ini  sebagai pemula para 

peserta diberikan pengalaman mengecat secara manual. Pengecatan manual dilakukan 

dengan menggunakan kuas yang sebelumnya dicelupkan ke dalam cat. Proses pengecatan 

dilakukan secara bertahap. Proses pengecatan memerlukan teknik sendiri pada permukaan 

yang sulit dijangkau dan pada permukaan yang sempit 

 

f. Memasang Dinding Belakang 

Pada produk furniture, dinding belakang terbuat dari bahan triplek melamin untuk 

menghasilkan warna putih dan bersih. Pada pelatihan ini dinding bagian belakang dipasang 

setelah bagian lainnya dicat. Agar ukuran bahan setelah dipotong sesuai dan pas, maka 

bentuk dimall pada produk utamanya. Penyambungan dilakukan dengan menggunakan 

sekrup. 

 

Gambar berikut adalah gambar tahapan pembuatan rak multi fungsi. 

  

Gambar 2. Menandai Bahan 

 

Gambar 3. Memotong Bahan 
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Gambar 4. Mengampelas Bahan 

 

Gambar 5. Menyesuaikan Ukuran 

  

Gambar 3. Menyekrup Bahan 

 

Gambar 3. Mengecat Bahan 

 

  

Gambar 3. Mengukur Bahan 

 

Gambar 3. Memasang Dinding 

 

  

4. KESIMPULAN 

Proses perancangan dan pengembangan produk merupakan  penggabungan antara ide-ide 

perancang ditambah dengan informasi yang diperlukan dari konsumen serta perbandingan dengan 

produk-produk yang sudah ada saat ini, sehingga diperoleh sebuah rancangan baru dari seleksi 

beberapa rancangan yang berhasil dibuat. Hasil rancangan berupa sketsa atau gambar disertai 

spesifikasi produk serta bahan. Pembuatan produk berupa rak multi fungsi dikerjakan secara 

berkelompok. Kegiatan praktek ketrampilan berupa pemotongan , pengeboran, pengampelasan, 

penyambungan, perakitan dan pengecatan produk akhir berupa rak multi fungsi. Sebuah rak multi 

fungsi dapat diselesaikan dengan baik pada kegiatan PKM ini. 
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ABSTRAK 

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK salah satu Nawacita Pemerintahan Jokowi adalah “Membangun Indonesia dari 

Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, yang kemudian salah 

satu sarana mewujudkanya adalah ditetapkanlah kebijakan pendirian BUM Desa disetiap desa di tanah air. Melalui 

UU Desa diamanatkan bahwa pembentukan BUM Desa harus didasarkan melalui peraturan desa. Disatu sisi, 

pendirian BUM Desa adalah roda penggerak perekonomian desa, namun disisi lain pengetahun dan keahlian 

penyusunan peraturan desa harus menjadi dasar yang harus dimiliki oleh para perangkat desa. Salah satu wilayah 

yang perlu dikembangkan BUMDesnya adalah di Kecamatan Gunung Putri. Oleh sebab itu, pelatihan pembentukan 

peraturan desa menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Metode yang akan digunakan dalam pelatihan ini adalah 

pemaparan dan pendiskusian secara aktif segala hal berkaitan dengan pembentukan peraturan desa mengenai BUM 

Desa. Hasil dari kegiatan yang dilakukan masyarakat mendapatkan pemaahaman mengenai segala aspek hukum 

pendirian BUMDES. 

Kata Kunci: BUMDes, UU Desa. 

 

 

Pendahuluan 

  Setiap negara yang didirikan di dunia, tentu memilki tujuan yang hendak dicapai. Begitu 

pula dengan Indonesia. Tujuan Indonesia dapat ditemukan dalam Alinea Keempat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dan fungsi 

negara yakni sebagaimana terurai dibawah ini: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu  Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial….” 

  Dalam usaha mewujudkan tujuan negara Indonesia tersebut, pemerintah mengalami 

berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah ketimpangan pembangunan di pusat dan didaerah. 

Hal inilah yang kemudian menjadi alasan munculnya salah satu Tuntutan Reformasi 1998 yaitu 

otonomi daerah seluas-luasanya. Otonomi daerah yang diusung oleh tuntutan reformasi telah 

melahirkan semangat untuk membuka kesempatan bagi daerah untuk berpartisipasi aktif dalam 

program-program pembangunan. Program-program pembangunan kini diharapkan tidak lagi 

hanya menyentuh pusat pemerintahan melainkan hingga pelosok desa. Hal ini semata agar 

pemerataan pembangunan dapat terjadi dari kota hingga desa. Guna mewujudkan harapan 

pembangunan hingga ke pelosok desa, kemudian Pemerintah menetapak suatu kebijakan pendirian 

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUM Desa.  

  Setiap desa di Indonesia sesuai dengan potensi dan kulturnya diharapkan mendirikan BUM 

Desa sebagai pilar kesejahteraan desa. Dengan komitmen bersama masyarakat desa, diharapkan 

lahir BUM Desa-BUM Desa yang menjadi roda penggerak perekonomian di desa. BUM Desa 

dengan demikian merupakan wujud kekuatan ekonomi rakyat akar rumput diseluruh desa-desa di 

tanah air.Kebijakan pendirian BUM Desa ditiap desa ini tertuang dalam Pasal 87-90 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).  
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  Untuk melaksanakan amanat UU Desa kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa 

peraturan pelaksana, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Peraturan Pelaksanaan UU 

Desa). Dalam PP tersebut, aturan mengenai pendirian BUM Desa dapat ditemukan dalam Pasal 

132-142. Kemudian PP tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya peraturan lebih 

teknis terdapat dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permen BUM Des). 

  Adalah tepat apa yang disampaikan oleh Paul Boon dari Australian Community 

Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), bahwa kemampuan desa untuk 

mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa 

sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. 

Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu 

menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu 

memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan 

menata kehidupan secara berkelanjutan (Suharyanto dan Hastowiyono, 2014:v). 

  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi 

Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan 

memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam 

NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 

Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-

JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, 

untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis (Anom Surya Putra, 2015:8). 

  Untuk itu kemudian dipandang tepat apabila, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 

berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, 

pendirian BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita 

Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: 

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi 

negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). 

2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari 

pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. 

3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia Indonesia di Desa. 

4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan 

menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. 

   Lahirnya BUM Desa harus didasarkan pada peraturan desa. Dengan demikian dasar 

legalitas berdirinya BUM Desa adalah peraturan desa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

4 Permen BUM Desa. Banyaknya potensi daerah yang dimiliki oleh berbagai desa di Indonesia 

menjadi alasan kuat untuk mendirikan BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa. 

Sedangkan diketahui diatas, bahwa penderian BUMDesa harus didasarkan pada peraturan desa. 

Sedangkan kemampuan dan keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 

suatu keahlian yang dimiliki oleh para sarjana hukum yang mendalami ilmu perundang-undangan 

dan teori perundang-undangan. Untuk itu apabila masalah dalam pembentukan peraturan desa 

tidak dapat diatasi, maka akan sangat sulit mewujudkan amanat UU Desa untuk memasifkan 
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pertumbuhan BUM Desa. Padahal diketahui, pendirian BUM Desa di seluruh penjuru tanah air  

merupakan ruh dari UU Desa. Ide yang diangkat dalam kebijakan pendirian BUM Desa adalah 

pembangunan yang menyeluruh (holistic development), dimana pembangunan harus dapat 

dirasakan hingga ke pelosok desa. Semangat ini tentunya harus didukung oleh berbagai pihak, 

termasuk pula oleh perguruan tinggi. Atas dasar hal tersebutlah adanya urgensi sosialisasi aspek 

hukum pendirian BUMDes. 

Metode Pelaksanaan PKM 

  Didasarkan pada permasalahan yang berhasil diidentifikasi diatas mengenai masalah 

kesulitan dalam pembentukan peraturan desa mengenai BUM Desa yang dihadapi oleh berbagai 

desa di Indonesia maka perlu diadakan pelatihan pembentukan peraturan desa mengenai BUM 

Desa dengan suatu metode pelatihan berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji 

dengan peserta pelatihan. 

Hasil dan Pembahasan 

  Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Segi normatif tersebut bermakna bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan pemerintahan 

senantiasa harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dalam pendirian 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga didasarkan pada aturan yang berlaku. Terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pengaturan mengenai 

pendirian BUMDes di Indonesia, antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 

Tahun 2014 

5. Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, 

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa  

 Secara normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-

undang tersebut diberikan definisi yuridis dari BUMDes. BUMDes dimaknai sebagai Badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dikelola dengan 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan 

dengan Peraturan Desa.  

  Setiap kebijakan hukum yang diambil oleh Negara Indonesia tentu ada tujuan yang hendak 

dicapai. Hal ini dikarenakan hukum hanyalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks BUMDes, pendiriannya didasarkan pada tujuan 

antara lain: a. Meningkatkan perekonomian desa; b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat 

untuk kesejahteraan desa; c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

desa; d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. 

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. 

Membuka lapangan kerja; g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. Meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. 

  Penyelenggaraan kegiatan usaha BUMDes tentu akan menghasilkan suatu keuntungan. 

Segala hasil usaha tersebut harus digunakan untuk Pengembangan usaha, Pembangunan desa dan 

Pemberdayaan masyarakat. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; 
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dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk 

masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa 

dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan 

akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

  Pembentuk undang-undang dalam UUD Desa juga telah menetapkan prosedur pendirian 

BUMDes. Menurut UU Desa dimungkinkan untuk membentuk BUMDes bersama. Dalam rangka 

kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. 

Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM 

Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka kerja sama 

antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan 

milik 2 (dua) Desa atau lebih.  Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah 

antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari: a. Pemerintah 

Desa; b. anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. lembaga kemasyarakatan Desa; d. lembaga 

Desa lainnya; dan e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Ketentuan 

mengenai Musyawarah Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa 

bersama. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian 

BUM Desa bersama. 

  Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi : a. pendirian BUM 

Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; b. organisasi pengelola BUM 

Desa; c. modal usaha BUM Desa; dan d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM 

Desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

  Pengelolaan BUMDes dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang diamanatkan oleh 

undang-undang. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintah desa. 

Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas: a. penasihat; dan b. pelaksana operasional. Penasihat 

dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.  

  Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. 

Penasihat dalam melaksanakan mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana 

operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Pelaksana operasional mempunyai 

tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh 

kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi 

pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Pelaksana Operasional 

mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional berkewajiban:  

1. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani 

kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;  

2. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa; dan  

3. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.  

  Pelaksana Operasional berwenang: membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha 

BUM Desa setiap bulan; membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa 

setiap bulan; dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada 

masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
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Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:masyarakat Desa yang mempunyai jiwa 

wirausaha; berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;  berkepribadian 

baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan  pendidikan minimal 

setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan 

dengan alasan: meninggal dunia; telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; mengundurkan diri; tidak dapat melaksanakan 

tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau terlibat kasus 

pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. 

  Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas: a. 

penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa 

berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa 

dapat bersumber dari: a. dana segar; b. bantuan Pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. 

aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada 

BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Kerangka Penyertaan mola desa berasal 

dari: hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor 

yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga 

donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB 

Desa; aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang Aset Desa. Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan 

masyarakat dan atau simpanan masyarakat. 

  BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan 

pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit 

usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, 

meliputi: air minum Desa; usaha listrik Desa; lumbung pangan; dan sumber daya lokal dan 

teknologi tepat guna lainnya.  

  BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani 

kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha 

dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi: alat transportasi; 

perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko; tanah milik BUM Desa; dan barang sewaan 

lainnya. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa 

pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha 

perantara yang meliputi: jasa pembayaran listrik; pasar Desa untuk memasarkan produk yang 

dihasilkan masyarakat; dan jasa pelayanan lainnya. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang 

berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUM Desa 

dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi: pabrik es; pabrik asap cair; hasil 

pertanian; sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya. 

BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan 

usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha dalam 

BUM Desa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat 

Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha 

yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala  lokal Desa maupun kawasan perdesaan. 

  Berbicara mengenai aspek hukum pendirian BUMDes maka akan sangat bergantung pula 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMdes. Secara normatif, Anggaran 

Dasar merupakan Peraturan tertulis memuat dan terdiri aturan –aturan pokok dalam organisasi 

yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-
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aturan lain. Biasanya disusun sebelum kepengurusan terbentuk. Sifat dari AD-ART adalah 

mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama. 

Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih 

rinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan 

organisasi. Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk, dan disahkan melalui musyawarah desa. 

  Langkah penyusunan Aanggaran Dasar dari BUMDes menurut hukum positif yakni 

Pemdes mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat. 

Membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan kurang mampu dan perempuan dalam 

tim). Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam bentuk draf 

AD. Dibuat berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD  Penyusunan dan Pembentukan 

Pengelola BUMDes. Dibuatkan Berita Acara Pembentukan Dan Pemilihan Pengelola BUMDes. 

Tidak berbeda jauh dengan penyusunan AD, penyusunan anggaran rumah tangga dari BUMDes 

melalui tahapan dimana Pemdes mengundang masyarakat , lembaga-lembaga masyarakat desa dan 

tokoh masyarakat. Membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan kurang mampu dan 

perempuan dalam tim). Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan 

dalam bentuk draf ART. Rembug desa untuk membahas draf ART. Dibuat berita Acara 

Pengesahan draf ART menjadi RT 

  Menurut kerangka hukum yang berlaku, alternatif bentuk organisasi BUMDes dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Alternatif Pertama, BUMDes merupakan satu badan usaha, yang 

memiliki unit-unit usaha. Masing-masing unit usaha tidak perlu memiliki legalitas tersendiri 

melainkan cukup menginduk pada legalitas BUMDes. Sedangkan alternatif kedua, BUMDes 

merupakan satu badan usaha, yang memiliki unit-unit usaha. Masing-masing unit usaha tidak perlu 

memiliki legalitas tersendiri melainkan cukup menginduk pada legalitas BUMDes. 

  Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa menurut Pasal 5  Ayat 2 

huruf b disebutkan bahwa: “Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya 

berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, 

bagi hasil dan kepailitan”. Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Permendagri disampaikan 

bahwa AD memuat Rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, 

kegiatan usaha, dan kepengurusan. Sementara itu ART memuat Hak dan kewajiban pengurus, 

masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan 

operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. 

Kesimpulan 

  Berdasarkan paparan sebagaimana telah dikemukakan diatas, adapun simpulan yang dapat 

dikemukakan bahwa berbicara mengenai BUMDes terdapat berbagai regulasi yang melandasi 

keberadaan kebijakan BUMDes di Indonesia. Ragam peraturan perundang-undangan tersebut 

merupakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pendirian dan penyelenggaraan kegiatan 

BUMDes di Indonesia. Penyusunan peraturan desa mengenai BUMDes selain mencermati UU 

Desa dan peraturan pelaksana UU Desa, juga harus mendasarkan pada UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan beserta aturan pelaksanaanya. Berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai desa antara lain UUD 1945, UU Desa, Permen BUMDES dan PP No. 

43 Tahun 2014. AD/ART merupakan produk hukum yang harus ada dalam kerangka pendirian 

BUMDes. Keduanya merupakan pedoman yang penting bagi BUMDes dan struktur organisasi 

dalam BUMSDes dalam melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka menjalankan kegiatan 

usaha BUMDes. 
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sebuah tanggapan terhadap permintaan kelompok pengrajin 

di Cipete untuk memberikan tambahan pengetahuan dan peningkatan keterampilan rancang. Pada tinjauan awal, 

komunitas pengrajin pola di Cipete berharap bahwa Tim PKM Untar dapat mendukung dan memperkaya kemampuan 

terkait kompleksitas fabrikasi material guna menghasilkan sebuah produk yang dapat meningkatkan estetika karya 

kreasi mereka. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Tim PKM Untar memberikan pembekalan berupa pelatihan terkait teknik 

fabrikasi digital dengan laser cutting dan pengenalan penggambaran digital (software autocad) yang menunjang 

teknik produksi tersebut. Hasil daripada proses tersebut kemudian oleh kelompok pengrajin dikreasikan menjadi 

sebuah creative fabric di dalam pola busana.  

Secara umum, kegiatan ini dilakukan tidak hanya sekedar sebagai pembekalan, namun juga bertujuan memupuk 

potensi kerjasama yang lebih luas di masa mendatang antara pengrajin pola dengan perancang busana. Tambahan 

pula, sekiranya ke depannya bekal teknik fabrikasi yang diberikan juga dapat meningkatkan kemampuan dan daya 

saing komunitas pengrajin pola di Cipete. 

 Kata kunci: pengrajin pola, digital, creative fabric.   

 

LATAR BELAKANG 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan sebuah upaya respon terhadap permintaan 

kelompok pengrajin di Cipete untuk memberikan tambahan pengetahuan dan peningkatan 

keterampilan rancangan. Hal tersebut dilatar belakangi pula oleh harapan dan inisiatif dari 

komunitas pengrajin yang membutuhkan tambahan ketrampilan guna meningkatkan kemampuan 

dan daya saingnya di masa mendatang. 

Pihak pengurus Komunitas Tukang Pola di Cipete menjelaskan bahwa lingkungan eksisting 

kekurangan sarana bertukar informasi bagi para pengrajin dalam meningkatkan ketrampilan dan 

penghasilan mereka.  

Anggota komunitas juga berharap bahwa informasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan 

dan pengetahuan masih dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan 

ketrampilan pengrajin. Sesungguhnya, sudah terdapat perancang-perancang busana yang 

memberikan pekerjaan dan tambahan penghasilan, namun masih sangat langka bagi akademisi 

yang berdedikasi memberikan wawasan pengetahuan dalam menjembatani ketrampilan ilmu 

fashion dan desain-arsitektur. Padahal di luar negeri sudah banyak diferensiasi produk desain 

busana yang dilatarbelakangi oleh konsep arsitektur dan oleh para arsitek. Tambahan pula, tim 

Jurusan Arsitektur Untar sendiri memiliki potensi terhadap kemampuan tersebut. 
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PERMASALAHAN MITRA 

Bagi Komunitas Tukang Pola di Cipete yang mayoritas penduduknya masi berada di lapisan 

ekonomi bawah dan kategori intelektual lebih rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan 

tersendiri dimana pemilihan bahan cara implementasi maupun penyuluhan dan percontohan ini 

nantinya perlu dapat mudah diterima. Baik penggambaran maupun pemilihan material untuk 

pembelajaran sedapat mungkin familiar, sosialisasinya perlu mengindahkan bahasa yang lebih 

mudah dicerna dengan teknik penyampaian bergradasi sehingga menjadi tidak asing bagi 

penggunanya. 

Permasalahan lainnya adalah;  umumnya pengrajin tekstil menggunakan potongan pola busana  

standar yang umumnya banyak ditemukan di pasaran. Hal ini membuat kemampuan daya saing 

produk hasil Kelompok Tukang Pola di Cipete kurang baik karena tidak ada diferensiasi produk 

terhadap produk pasar. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Kemampuan dan pelatihan apa yang dapat meningkatkan ketrampilan Kelompok Tukang 

Pola di Cipete? 

2. Seperti apa teknik fabrikasi yang terkait dengan konteks bidang arsitektur dan dapat 

membantu  pengembangan  keterampilan bagi Kelompok Tukang Pola di Cipete? 

 

TUJUAN KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah wawasan mitra agar lebih 

dapat mengikuti perkembangan fashion, membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan 

perancang untuk meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan daya saing hasil produksi 

mereka terhadap produk fashion impor. 

 

REFERENSI PENDUKUNG – EKSPLORASI POLA GEOMETRIS, FASHION DAN ARSITEKTUR 

Pola geometris dinilai menjadi sesuatu yang 

netral dapat menjembatani aspek bentuk/ pola 

dalam ilmu arsitektur maupun desain busana.  

Selain itu, hal tersebut  dapat menjadi alat/ tools 

pendorong kreativitas. Beberapa contoh 

dikemukakan sebagai berikut: 

Delpozo: “Creative director Josep Font conceived a 

beautiful geometric set for the Fall/Winter 2016 

runway show. His inspiration for both the clothing 

and the set? The Art Deco and Expressionist 

architecture in the 1927 film Metropolis. “In some of 

the looks,” he says, “there is a very literal 

inspiration—the color palette, the metallic feel—and 

in other cases, more abstract influence such as the 

volume on sleeves and tops.”2 

 

                                                 
2  Lucien, Lyne. 2016. “9 Fashion Designer Tell AD How They Are Inspired by Architecture”. Dalam 

http://www.architecturaldigest.com/gallery/fashion-designers-architecture-inspiration 

Gambar 1. Hasil Olah Pola Geometris 

pada Rancangan DelPozo 

Sumber: www.architecturaldigest.com 

http://www.architecturaldigest.com/gallery/best-sets-new-york-fashion-week-fall-2016
http://www.architecturaldigest.com/gallery/best-sets-new-york-fashion-week-fall-2016
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Dalam sebuah diskusi terkait topik fashion architecture dikemukakan pula bahwa: Memanfaatkan 

bahan yang digunakan di bidang fashion namun familiar digunakan dalam dunia arsitektur seperti 

wol, akrilik, kayu, metal, tekstil (fabric) berpotensi untuk menjembatani inspirasi fashion dan 

design. Tambahan pula diyakini bahwa; baik desain dan aplikasi material nyatanya dapat 

dimodifikasi sehingga dapat menjembatani keahlian dan ketrampilan pengrajin dalam membuat 

creative fabric. 3   

O’Mahony dalam bukunya yang berjudul Techno Textiles 2: Revolutionary Fabrics for Fashion 

and Design turut menjelaskan bahwa material arsitektural dapat dibentuk, dijalin, dan dipotong 

secara manual dan/ ataupun mesin, dengan mudah dikombinasi dengan bahan yang sering 

digunakan guna mendapat pengembangan/ transformasi bentuk yang kreatif. Kedua pernyataan 

tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa bidang arsitektur nyatanya dapat memiliki keterpautan 

dengan dunia fashion/ rancang busana.  Namun dalam kasus mitra sebagai kelompok pengrajin 

pola materinya adalah kain dan  pola busana potong.  

Untuk pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan, Tim Untar menterjemahkan proses penelaahan 

tersebut  kedalam tahapan kerja terlampir guna menjawab kebutuhan mitra tanpa menghilangkan 

konteks arsitektural  yang menjadi bidang kemampuan tim.  

 

METODOLOGI 

Adapun tahapan kerja yang dilakukan oleh Tim PKM Untar dalam pelaksanaan kegiatan secara 

garis besar sebagai berikut: 

 

 

 

 

1. Tahap 1 : adalah tahap persiapan yang terdiri atas survey awal terhadap mitra. Pada tahap 

ini Tim PKM melakukan dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan 

yang menjadi keterbatasan bagi Kelompok Tukang Pola Cipete. 

                                                 
3  “Architecture in Fashion Design Workshop”. Understanding Body. January 2014. 

https://understandingbody.wordpress.com/workshop/ 

 

Gambar 2. Tahapan Kerja Pelaksanaan Kegiatan 

Sumber: Tim PKM Untar 
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2. Tahap 2 : merupakan tahap survey lanjutan dimana Tim PKM Untar mengusulkan ide 

terkait pelatihan yang akan diberikan. 

3. Tahap 3 : merupakan tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini Tim PKM Untar dan 

Kelompok Tukang Pola Cipete membahas mengenai desain sederhana dan material yang 

sekiranya mudah didapat, mudah diimplementasikan, namun juga estetis dari sisi bentuk. 

4. Tahap 4 : merupakan tahap lanjutan (proses fabrikasi) yang terdiri atas beberapa langkah 

sebagai berikut: 

a. Pelatihan penggambaran secara digital dengan menggunakan software.  

b. Penyuluhan terkait produksi dengan mesin laser cutting. Dalam hal ini Tim PKM 

memberikan informasi lebih lanjut kepada Kelompok Tukang Pola Cipete data 

gambar digital seperti apa yang dapat dibaca oleh mesin dan dimanakah bengkel-

bengkel mesin laser cutting yang dapat menerima pesanan dalam dimensi yang 

demikian. Hasil/ output dari tahapan ini adalah berupa prototipe yang siap dirangkai 

menjadi sebuah creative fabric pada pola busana. 

c. Proses merangkai prototipe -  hasil laser cutting (poin b)  ke pola busana. 

 

HASIL KELUARAN 

1. Sketsa Desain Rancangan (Manual dan Digital) 

 

Bentuk geometris dasar seperti bujur sangkar, segitiga, dan lingkaran dipilih oleh karena 

kesederhanaannya dalam hal bentuk dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan atau 

Gambar 3. Sketsa Desain Manual dan Digital (AutoCad) 

Sumber: Tim PKM Untar 
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dikombinasi menjadi berbagai macam obyek yang menarik. Dalam proses desain, terjadi 

dialog antara Tim PKM (arsitek), fashion desainer (narasumber), dan Kelompok Tukang Pola 

Cipete terkait kemudahan aplikasi desain menjadi prototipe dan creative fabric; agar nantinya 

sketsa rancangan ini dapat digunakan kembali sebagai pola dasar secara berkelanjutan.   

Pada tahap pelaksanaan kerja, pola geometri yang didesain dan telah digambar secara manual 

kemudian digambar digital dengan menggunakan bantuan software AutoCad. Pada proses ini 

Tim PKM Untar memberikan pengarahan dasar mengenai pemakaian software Autocad 

kepada anggota kelompok tukang pola yang masih usia muda dengan pertimbangan kapabilitas 

dan kemudahan penerimaan informasi. Setelah proses penggambaran selesai maka materi 

tersebut siap untuk diproduksi dengan mesin laser cutting untuk menghasilkan output berupa 

prototipe. 

Terkait sketsa yang diolah secara bersama tersebut, pasca kegiatan PKM ini sketsa desain 

digital  (lih. Gambar 3) diberikan kepada mitra dan kedepannya dapat digunakan kembali untuk 

diproduksi ulang.  

 

2. Prototipe 

Hasil keluaran lainnya adalah produk prototipe 1:1. Prototipe ini merupakan hasil fabrikasi 

dari gambar desain diatas dengan mesin laser cutting. Adapun material yang dipilih sebagai 

bahan dasar adalah material akrilik.  

Prototipe digunakan menjadi salah satu hasil keluaran karena pertimbangan dan  pemikiran 

kemungkinan fleksibilitasnya untuk di-remodeling dan dimodifikasi. Ukurannya yang kecil 

mendukung untuk mudah untuk dipelajari, dibongkar pasang/ direka ulang, direplikasi, dan 

dimodifikasi oleh pengrajin ke dalam  pola busana yang biasa mereka produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Keluaran Berupa Prototipe dari Material Akrilik 

Sumber: Tim PKM Untar 
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3. Creative Fabric 

Hasil rancangan yang kemudian telah difabrikasi dengan alat laser cutting dan material akrilik 

kemudian diaplikasikan menjadi berbagai creative fabric bagi karya pola busana kelompok 

Tukang Pola di Cipete. Contoh creative fabric yang dihasilkan adalah: 

a. Gantungan tas  

b. Resleting  

c. Kancing baju  

d. Pola baju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5. Prototipe  yang Diolah Menjadi Berbagai Macam Creative Fabric  

Sumber: Tim PKM Untar 

a. Gantungan Tas 

b. Resleting 

c. Kancing Baju 

d. Pola Baju 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Tim pengrajin pola telah mendapatkan bekal mengenai fabrikasi material yang dapat diolah 

menjadi sebuah creative fabric dan dapat dipadu padankan dengan pola busana yang 

dihasilkan oleh Kelompok Tukang Pola  di Cipete. 

 Kelompok pengrajin sangat responsif dan antusias dalam menerima materi ajar terutama 
terkait teknik fabrikasi digital dengan bantuan alat laser cutting. 

 Kelompok pengrajin pola telah mendapatkan informasi terkait cara fabrikasi material 
dengan alat laser cutting beserta kontak penyedia jasa. Sehingga hal ini dapat berkelanjutan 

pada upaya olah kreativitas selanjutnya oleh pengrajin secara mandiri. 

 Saran bagi kelompok pengrajin pola tekstil di Cipete, hendaknya wawasan yang telah 
didapat dari Tim PKM dapat turut diamalkan kepada komunitas serupa. 
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Abstrak 

Pengelola Museum Basoeki Abdullah ingin melipat gandakan jumlah pengunjung setelah bangunannya 

direnovasi dalam program revitalisasi museum. Jumlah pengunjung museum yang biasanya 4500-5000 

pengunjung per tahun, setelah renovasi ditargetkan 10.000 pengunjung per tahun. Renovasi Museum Basoeki 

Abdullah antara lain dilakukan untuk memperluas gedung agar dapat memuat lebih banyak koleksi Basoeki. 

Selain membangun ruang pamer, museum yang awalnya merupakan rumah tinggal Basoeki Abdullah itu akan 

dilengkapi dengan auditorium dan ruang serba guna.  

Peran serta masyarakat sangat diharapkan guna meramaikan dan meningkatkan jumlah pengunjung 

museum. Karenanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu metode yang dapat 

dilaksanakan di Museum Basoeki Abdullah dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus 

meningkatkan apresiasi seni masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan di 

Museum basoeki Abdullah berupa kegiatan “Wisata Menggambar”. 

Wisata menggambar adalah event wisata berbentuk aktivitas menggambar yang diadakan di Museum 

Basoeki Abdullah. Tujuan kegiatan ini adalah memberi kesan untuk pengunjung atau peserta:  rileks, santai dan 

bersenang-senang dengan segala sesuatu tentang aktivitas menggambar. Pengunjung akan  disuguhi kegiatan: 

menggambar dan mewarnai bersama-sama di media dan peralatan yang sudah disediakan. Hasil karya masing-

masing bisa dibawa pulang.  

Selain itu, Wisata Menggambar juga dapat memberikan kegiatan dimana pengunjung dapat menjadi 

obyek lukisan dalam sebuah permainan menggambar  bersama instruktur atau tutor menggambar dari Fakultas 

Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara, Komunitas Pelukis, Komunitas Kartunis, dan Komunitas 

Sketser. Teknis pelaksanaannya, dimana peserta akan dikoordinir  dan dipandu oleh panitia untuk melakukan 

kegiatan yang dilaksanakan. Lokasi  adalah di Gedung Museum Basoeki Abdulah dan dalam perkembangannya 

sangat memungkinkan dilakukan di luar  Gedung Museum. 

 

Kata kunci: Apresiasi seni, Wisata Menggambar, Permainan Menggambar 

1. Pendahuluan 

Museum Basoeki Abdullah kini memiliki gedung baru. Lokasinya berdampingan dengan 

gedung lama yang juga bekas rumah sang maestro di Jl. Keuangan Raya No. 19, Cilandak, 

RT.7/RW.5, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dibangun sejak 2014, gedung baru ini menyatu 

dengan bangunan lama. Hal ini dilakukan agar memudahkan akses para pengunjung museum. 

Museum tersebut, pada awalnya merupakan rumah tinggal dari sang maestro. Tapi sejak 1995, 

rumah itu diserahkan kepada negara dan diresmikan menjadi sebuah museum pada tahun 2001 

lalu. Kini, bangunan yang telah dijadikan museum itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Museum Basoeki Abdullah sendiri memiliki sebanyak 123 koleksi lukisan 

yang terdiri dari 112 lukisan asli dan 11 lainnya merupakan hasil reproduksi. Tidak hanya 

lukisan, museum ini juga menampilkan 720 buah benda seni yang terdiri dari topeng, wayang, 

senjata serta jas khas pelukis yang kerap digunakan oleh Basoeki Abdullah semasa hidupnya. 

Bagi yang gemar membaca, kita juga bisa melihat buku apa saja yang pernah menjadi jendela 

ilmu Basoeki. Ada ruang perpustakaan, dengan 3.000 lebih buku koleksi Basoeki Abdullah. 
Pengelola Museum Basoeki Abdullah ingin melipat gandakan jumlah pengunjung setelah 

bangunannya direnovasi dalam program revitalisasi museum. Jumlah pengunjung museum 

yang biasanya 4.500-5.000 pengunjung per tahun, setelah renovasi ditargetkan 10.000 

pengunjung per tahun. Renovasi Museum Basoeki Abdullah antara lain dilakukan untuk 

memperluas gedung agar dapat memuat lebih banyak koleksi milik Basoeki Abdullah. Selain 
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membangun ruang pamer, museum yang awalnya merupakan rumah tinggal Basoeki Abdullah 

itu kini dilengkapi dengan auditorium dan ruang serba guna.  

Setiap obyek wisata memiliki keistimewaan yang ditawarkan kepada pengunjung, demikian 

pula dengan Museum Basoeki Abdullah. Basoeki Abdullah  sebagai maestro pelukis dari 

Indonesia cukup dikenal dibeberapa negara, karena banyak menggelar pameran tunggal, baik 

di dalam atau luar negeri. Tercatat Bangkok, Malaysia, Jepang, belanda, Inggris, Portugis dan 

negara lainnya pernah beliau singgahi untuk Pameran lukisan. Lebih kurang 22 negara memiliki 

lukisan Basoeki Abdullah. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di Luar Negeri, beberapa 

tahun menetap di Thailand kembali ke Jakarta pada 1974. Bahkan selama menatap di Negri 

Pagoda, Basoeki Abdullah sempat diangkat menjadi pelukis istana. 

Rendahnya tingkat kunjungan ke Museum Basoeki Abdullah dapat diupayakan dengan 

“menjual” keunggulan dan keistimewaan Museum Basoeki Abdullah. Target utama 

pengunjung dapat membidik pelajar, komunitas seni, dan akademisi. Selain itu dapat pula 

diterapkan strategi pemasaran yang dikolaborasikan dengan potensi wisata lain yang berada 

disekitar museum, seperti bekerjasama dengan beberapa resto, mall atau pusat perbelanjaan 

guna memperluas penjualan tiket masuk Museum Basoeki Abdullah. 

Dari hasil pembicaraan dengan bapak Drs. Joko Madsono, M.Hum. (Kepala Museum Basoeki 

Abdullah), disepakati kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Museum 

Basoeki Abdullah sebagai salah satu contoh mengupayakan peningkatan jumlah pengunjung 

dengan melaksanakan kegiatan “Wisata Menggambar”, yaitu event wisata berbentuk aktifitas 

menggambar yang diadakan di Museum Basoeki Abdullah. Dimana kegiatan ini dilaksanakan 

oleh Pengelola Museum Basoeki Abdullah yang bekerjasama dengan Fakultas Seni Rupa dan 

Desain, Universitas Tarumanagara. Ada dua jenis kegiatan dalam konteks “Wisata 

Menggambar”, yaitu:  

a. Wisata atau Tour keliling Museum guna memperkenalkan materi koleksi museum.   

b. Menggambar dan mewarnai bersama-sama di atas media dan peralatan yang sudah 

disediakan.  

 

Sebagai kegiatan percontohan, peserta “Wisata Menggambar” mengundang mahasiswa 

Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara. Dimana pada kegiatan serupa 

selanjutnya, peserta dapat mengundang siswa-siswi dari sekolah-sekolah (SD, SMP, dan SMA). 

Sedangkan mitra kegiatan dapat melibatkan Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Perguruan 

Tinggi lain atau melibatkan para praktisi seperti Komunitas PAKARTI (Persatuan Kartunis 

Indonesia), Komunitas Sketser Jakarta, dan lain sebagainya.  

 

 

2. Metode Pelaksanaan PKM 

Kegiatan “Wisata Menggambar” ini sebagai salah satu alternatif kegiatan yang sekiranya dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung museum, khususnya di Museum Basoeki Abdullah. 

Selanjutnya, sekiranya berkenan, maka pihak Pengelola Museum Basoeki Abdullah dapat 

melakukan kegiatan serupa, seperti:bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Komunitas 

Menggambar sebagai Tutor, dan dengan Sekolah-sekolah (SD, SMP, dan SMA) sebagai 

Peserta. 

Metode pelaksanaan kegiatan Wisata Menggambar ini dapat digambarkan dalam alur sebagai 

berikut : 
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3. Bahasan dan Hasil 

Kegiatan Wisata Menggambar adalah event wisata berbentuk aktifitas menggambar yang di 

adakan di Museum Basoeki Abdullah, kegiatan sifatnya  relax, santai dan bersenang-senang 

dengan segala sesuatu tentang aktifitas menggambar, dimana rangkaian kegiatannya terdiri 

dari dua kelompok kegiatan, yaitu: 

a. Menggambar/mewarnai bersama bersama di atas  kanvas yang sudah disediakan. Hasil 

karya masing-masing bisa dibawa pulang. 

b. Menjadi obyek lukisan dengan para tenaga ahli para sketser dari Komunitas PAKARTI 

(Persatuan Kartunis Indonesia) 

c. Permainan menggambar yang dikoordinir  dan dipandu oleh panitia untuk melakukan 

kegiatan yang dilaksanakan. Lokasi  adalah di Gedung Museum Basoeki Abdulah dan dalam 

perkembangannya sangat memungkinkan di lakukan di luar  Museum. 

 
Foto 1: Pengelola dan Peserta “Wisata Menggambar” di  Museum Basoeki Abdullah 

Kegiatan diawali dari berkumpul dikampus 1 Universitas Tarumanagara, dengan titik 

berkumpul didepan gedung Fakultas Kedokteran pada pukul 07.00 wib, selanjutnya berangkat 

bersama-sama secara kelompok dengan menggunakan alat transportasi taxi online menuju ke 

Museum Basoeki Abdullah, Jalan Keuangan Raya, Cilandak Jakarta Selatan. 

 
Foto 2: Sambutan Drs. Joko Madsono, selaku Kepala  Museum Basoeki Abdullah 

Jalannya acara Wisata Menggambar disusun sebagai berikut: 

a. 08.30 - 09.00: Registrasi Peserta Wisata Menggambar 

b. 09.00 - 10.00: Tour ke Ruang Pameran di Museum Basoeki Abdullah 

c. 10.00 - 10.30: Pembukaan dan sambutan-sambutan  

d. 10.30 - 11.30: Peserta dibagi 5 grup untuk kegitan Games Menggambar 
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e. 11.30 - 12.00: Sesi  Pertama kegiatan melukis bersama,  tiap tim menggambar diatas kanvas

 berukuran 1x1,5 m mengggunakan peralatan melukis yang telah disediakan. 

f. 12.00 - 13.00: Istirahat (ISOMA) 

g. 13.00 - 14.00: Melukis sesi kedua 

h. 14.00 - 14.30: Evaluasi Gambar dan pemberian penghargaan 

i. 14.30 - 15.00: Penutupan dan foto bersama  

 

 
Foto 3: Tour/Wisata Mengunjungi Ruang Pameran Museum Basoeki Abdullah 

Kegiatan Tour ini guna memperkenalkan sejarah berdirinya Museum Basoeki Abdullah dan 

fasilitas ruang pameran yang ada saat ini. Dijelaskan bahwa, Museum Basoeki Abdullah 

didirikan pada 25 September 2001 dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I 

Gede Ardika. Museum ini didirikan atas wasiat Basoeki Abdullah yang meninggal dunia pada 

5 November 1993. Basoeki Abdullah berpesan agar lukisan dan koleksi pribadinya berupa 

barang atau benda seni beserta rumah kediamannya dihibahkan kepada Pemerintah Republik 

Indonesia. Pada tahun 1998 rumah di Jalan Keuangan Raya No 19 Cilandak Barat Jakarta 

Selatan diserahkan pada Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Kebudayaan. Bangunan rumah tingkat dua seluas ± 600 m2 dan luas tanah ± 450 m2 rumah ini 

kemudian direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum. Museum ini berisi beragam karya 

dari Basoeki Abdullah, diantaranya lukisan asli, lukisan repro, patung, topeng, wayang kulit, 

wayang golek, pakaian, senjata, hiasan, peralatan dapur, mebelair, peraga, musik, foto, buku, 

dan ruang memorial. Jumlah koleksi pribadi (barang dan benda seni) milik Basoeki Abdullah 

sebanyak 720 buah, buku dan majalah sebanyak 3000 buah. 
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Foto 4: Tutorial /Menggambar oleh Hermawan Yulianto, S.Sn. dari Komunitas Pakarti 

Ada 2 teknik dalam menggunakan crayon sebagai media gambar pada kanvas, kedua teknik 

tersebut dapat diaplikasikan pada saat menggambar di kanvas. Teknik Putar, teknik ini 

dilakukan dengan cara memutar-mutarkan crayon secara berulang-ulang pada kertas sehingga 

kertas terwarnai oleh krayon. Kelebihan: Hasil lebih rata (maximal). Kekurangan: Proses 

pengerjaan lebih lama. Aplikasi pewarnaan pada bentuk gambar cenderung sama prosesnya. 

Misalnya: aplikasi pewarnaan gradasi dengan cara mewarnakan warna yang lebih tua di 

dahulukan baru di tindih/campur dengan warna yang lebih muda. 

Teknik kedua adalah dengan cara menggores, teknik ini dilakukan dengan cara mengoreskan 

(garis lurus) secara berulang-ulang sehingga kertas terwarna oleh crayon. Kelebihan: Hasil 

kurang rata (tidak maksimal). Kekurangan: Proses pengerjaan lebih cepat. Aplikasi pewarnaan 

pada bentuk gambar sebaiknya menyesuaikan bentuk bidang. Misalnya: aplikasi pewarnaan 

gradasi dengan cara mewarnakan warna yang lebih tua di dahulukan baru di tindih/campur 

dengan warna yang lebih muda. 

 
 

Foto 5: Peserta “Wisata Menggambar” melakukan Kegiatan Menggambar secara Berkelompok 

 

Langkah mengerjakan karya gambar daiuraikan sebagai berikut: 

Gambarlah sebuah benda pada kain kanvas, dalam contoh ini, menggambar Buah – buahan. 

Gunakan pensil 2B sebagai alat untuk membuat outline gambar tersebut. Jika ada gambar yang 

salah, dapat menggunakan penghapus pensil untuk membersihkannya. Goreskan crayon sebagai 

outline dari gambar yang kita gambar. Pilihlah warna yang sama antara outline dengan warna 

yang akan kita pilih. 
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Foto 6: Teknik Menggambar Buah dengan Menggunakan Pinsil kemudian Dipertebal dengan Crayon 

Setelah diberi outline, warnai gambar sesuai dengan warna yang dipilih dengan teknik 

menggores. Lakukan dengan teknik yang sama sama sampai seluruh bagian gambar tertutup 

dengan sempurna. Gunakan teknik dusel untuk meratakan warna crayon pada canvas. 

  
Foto 7: Teknik Menggoreskan Warna pada Obyek Gambar Buah dan Efek Cahaya 

Berikan sentuhan warna putih untuk memberikan efek mengkilap pada gambar, efek mengkilap 

membuat gambar terlihat lebih nyata.  

   
Foto 8: Teknik Dusel Warna Guna Menampilkan Efek Volume atau Efek Tiga Dimensi 

Ulangi kembali teknik mewarnai dengan crayon sampai gambar selesai dan rapi. 



 
 

361 

 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

   
Foto 9: Teknik Warna Putih untuk Menampilkan Efek Kecerahan pada Obyek 

Jangan lupa untuk membubuhi tanda tangan pada gambar sebagai tanda bahwa gambar yang kita 

buat adalah milik sendiri. Berikut adalah hasil akhir menggambar dengan crayon di kanvas. Hasil 

yang didapat tidaklah jauh berbeda dengan menggunakan cat minyak pada kanvas. 

 
Foto 10: Tanda Tangan sebagai Identitas Karya dan Penciptanya 

 
Foto 11: Membahas dan Berdiskusi tentang Hasil Kegiatan Wisata Menggambar 
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4. Simpulan dan Saran 

Rendahnya tingkat kunjungan ke Museum Basoeki Abdullah dapat diupayakan dengan 

“menjual” keunggulan dan keistimewaan Museum Basoeki Abdullah. Museum dengan 

berbagai koleksi lukisan berkualitas dapat menjadi referensi para pencinta seni lukis dan 

motivasi bagi pelajar yang berminat mengembangkan potensi dirinya. Kegiatan “Wisata 

Menggambar” dapat menjadi solusi guna mempromosikan museum dan menjembatani pelajar 

dalam apresiasi seni. 

Kegiatan  “Wisata Menggambar” bermanfaat bagi mahasiswa sebagai berikut : 

a. Menggambar sebagai alat bercerita dalam sebuah imajinasi. 

b. Menggambar sebagai media mencurahkan perasaan secara intuitif dan spontan.   

c. Menggambar untuk melatih pola pikir secara Komprehensif.  

d. Menggambar melatih kecakapan emosional.  

Selain itu, melalui kegiatan luar kampus seperti “Wisata Menggambar” dapat menjadi sarana 

bagi mahasiswa dalam mengolah kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. 

Mereka menggambar diatas sebuah kanvas secara berkelompok, sehingga mereka harus 

bermusyawarah guna mencapai mufakat dalam mencurahkan ide dan gagasan mereka. 

Selanjutnya, mereka secara bersama-sama berupaya mewujudkan bentuk dan gambar sesuai 

dengan ide yang telah mereka sepakati bersama.  

Secara singkat, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Pengelola Museum Basoeki Abdullah, dapat kiranya tetap menyelenggarakan 

kegiatan serupa yang dapat menghimpun pengunjung dalam jumlah banyak, misalnya kegiatan 

membatik bersama, membuat relief bersama dan kegiatan lainnya. 

b. Bagi Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, dapat melaksanakan kegiatan serupa “Wisata 

Menggambar” di Museum-museum lain guna membantu pihak museum meningkatkan jumlah 

pengunjung. Berbagai keahlian Dosen FSRD sangat dibutuhkan masyarakat umum dalam 

meningkatkan kemampuan dan apresiasi seni mereka. 

c. Bagi Mahasiswa, dapat lebih mengenal Dosen dan kawan mereka dengan berinteraksi 

diluar kampus. Selain itu dapat menambah wawasan mereka mengenai aplikasi pengetahuan 

dan ketrampilan yang telah mereka peroleh di kampus. Sekiranya kegiatan berikutnya dapat 

dapat menjadi salah satu agenda kegiatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (DPM).  
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ABSTRAK 

Latar belakang kegiatan dilakukan adalah memadukan kurikulum pendidikan di Program Studi Desain 

Interior, dalam hal ini adalah mata kuliah Desain Dasar, dan mata kuliah Eksperimen Kreatif, dengan program 

Kurikulum Nasional  di sekolah dasar.  Kegiatan pelatihan dengan menggunakan media botol plastic bekas dan bahan  

cat acrylic merupakan pelatihan membuat  karya Nirmana Dwimatra  atau Desain 2 dimensi yang memanfaatkan  

barng bekas. Kegiatan Nirmana 2 Matra adalah aplikasi terhadap unsur-unsur desain, yaitu titik, garis, bidang, 

warna, dan tekstur yang diolah dengan menerapkan prinsip desain tertentu, seperti keselarasan (Harmoni), Irama 

(Rhythm), pengulangan (Repetisi), kesatuan (Unity), keseimbangan (Balance), dan prinsip desain lainnya. Kegiatan 

pelatihan ini ditujukan untuk melatih dan memberikan wawasan kepada anak-anak usia pendidikan sekolah dasar, 

agar mereka dapat terinspirasi dan mampu melakukan inovasi terhadap karya-karya 2 dimensi yang selama ini telah 

mereka ketahui. Kreativitas  dan inovasi karya dapat menjadi salah satu cara untuk membangkitkan motivasi dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar.   

 Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 

Tarumanagara, dosen dapat memberikan pelatihan membuat karya 2 dimensi, dimana pada akhirnya diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada guru dan murid untuk melahirkan karya baru yang lebih baik dan lebih inovatif. 

Ketrampilan  mengolah karya 2 dimensi tersebut sangat berguna dalam menunjang kegiatan belajar mengajar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan materi Kurikilum Nasional, seperti karya komposisi warna dan karya mengolah 

bentuk. Selain itu, hasil karya 2 dimensi hasil pelatihan, karya guru-guru, dan diharapkan ada karya dari murid-

murid, di pamerkan di ruang kelas sehingga dapat memperindah kelas dan memberikan suasana baru dalam 

penataan kelas. 

Kata kunci : Nirmana Dwi Matra, Kreativitas, Kurikulum. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Pendidikan Seni  

Pendidikan seni merupakan saran untuk pengembangan kreativitas anak. 

Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan 

seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak 

menjadi kreatif. Seni merupakan aktivitas permainan. Melalui permainan, kita dapat mendidik 

anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Melalui permainan dalam pendidikan seni anak 

memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kreativitasnya. 

Beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pendidikan seni 

antara lain kesungguhan, kepekaan, daya produksi, kesadaran berkelompok, dan daya cipta. 

Pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif ekspresif anak 

didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasrkan aturan-aturan estetika tertentu. 

selain itu, pendidikan seni di SD bertujuan menciptakan cipta rasa keindahan dan kemampuan 

mengolah menghargai seni. Jadi melalui seni, kemampuan cipta, rasa dan karsa anak di olah 

dan dikembangkan.  
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Selain mengolah cipta, rasa dan karsa seperti yang diterapkan di atas, pendidikan 

seni merupakan mengolah berbagai ketrampilan berpikir. Hal tersebut meliputi ketrampilan 

kreatif, inovatif, dan kritis. Ketrampilan ini di olah melalui cara belajar induktif dan deduktif 

secara seimbang. 

Dunia anak adalah dunia bermain. Salah satu fungsi seni adalah sebagai media 

bermain. Oleh sebab itu, aktivitas berolah seni dapat dikembangkan melalui bermain. Melalui 

bermain kemampuan mencipta atau berkarya, bercita rasa estetis dan berapresiasi seni 

diperoleh secara menyenangkan. Melalui kondisi yang menyenangkan seperti ini, anak akan 

mengulang setiap aktivitas belajarnya secara mandiri dan akan menjadi kebiasaan dan 

keinginan terhadap seni. 

Peningkatan kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar merupakan pondasi 

dalam membangun kekuatan sumber daya manusia di Indonesia. Disisi lain,kita menyadari 

bahwa program pembangunan pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai 

kendala yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas pendidikan tingkat sekolah dasar. 

Kondisi semacam ini tidak dapat dimaklumi karena dikhawatirkan dapat menurunkan mutu 

pendidikan dan kwalitas  siswa dalam negeri. Untuk itu perlu kepedulian dan peran serta 

masyarakat didalam meningkatkan mutu pendidikan terutama ditingkat dasar. Adapun salah 

satu upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia ialah dengan meningkatkan 

kualitas media pengajaran di sekolah dasar termasuk dengan inovasi dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan cara membuat karya kreatif. 

Karya kreatif berfungsi untuk menjadi contoh dan alat peraga dalam pengajaran 

bidang seni budaya dan keterampilan (SBK). Bidang seni budaya dan ketrampilan ini bila 

dikembangkan dalam metode pembalajaran, dapat membantu potensi anak didik dalam 

mengembangkan kemampuan otak kanannya. Dimana anak-anak belajar dan bermain dengan 

warna, garis, bentuk dan elemen desain lainnya. Sehingga diharapkan dapat membantu anak 

dalam mengembangkan intuisinya, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya 

kreativitas anak.  

Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. 

Pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk 

mendidik anak menjadi kreatif. Pendidikan seni sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan kreatif ekspresif anak dalam  mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan 

aturan-aturan estetika tertentu. Selain mengolah cipta, rasa dan karsa, pendidikan seni akan 

mengolah berbagai kemampuan dan  ketrampilan berpikir kreatif anak.  

Guru sekolah dasar pada umumnya merupakan guru bidang studi yang memiliki 

keterbatasan pengetahuan dan wawasan mengenai pendidikan seni, khususnya pemahaman 

terhadap karya nirmana dwi matra. Disisi lain, kurikulum pendidikan seni, budaya dan 

ketrampilan di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan rasa, estetik dan 

artistic, sehingga diharapkan pada diri siswa dapat tumbuh dan berkembang sikap kritis, 

spresiatif dan kreatif. Dimana sikap ini dapat tumbuh dan berkembang bilamana dilakukan 

serangkaian proses pengamatan dan berkreasi dari siswa melalui aktivitas seni di kelas atau 

pun di luar kelas.  

 

1.2.Seni Rupa bagi Siswa Sekolah Dasar 

 

Pendidikan Seni Rupa sesungguhnya merupakan istilah yang relatif baru digunakan 

dalam dunia persekolahan. Pada mulanya digunakan istilah menggambar. Penggunaan istilah 

pengajaran menggambar ini berlangsung cukup lama hingga kemudian diganti dengan istilah 

Pendidikan Seni rupa.Materi pelajaran yang diberikan tidak hanya menggambar tetapi juga 

beragam bidang seni rupa yang lain seperti mematung, mencetak, menempel dan juga 
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apresiasi seni. Tujuan pengajaran menggambar di sekolah adalah untuk menjadikan anak 

pintar menggambar melalui latihan koordinasi mata dan tangan. 

 

Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. 

Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan 

seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk 

membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni 

merupakan aktifitas permainan, melalui permainan kita dapat mendidik anak dan membina 

kreativitasnya sedini mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan seni dapat digunakan 

sebagai alat pendidikan. Pendidikan Seni Rupa adalah mengembangkan keterampilan 

menggambar, menanamkan kesadaran budaya lokal, mengembangkan kemampuan apreasiasi 

seni rupa, menyediakan kesempatan mengaktualisasikan diri, mengembangkan penguasaan 

disiplin ilmu Seni Rupa, dan mempromosikan gagasan multikultural. 

Seni rupa merupakan hasil interpretasi dan tanggapan pengalaman manusia dalam 

bentuk visual dan rabaan. Seni rupa berperanan dalam memenuhi tujuan-tujuan tertentu dalam 

kehidupan manusia maupun semata-mata memenuhi kebutuhan estetik. Karya seni rupa dapat 

menimbulkan berbagai kesan (indah, unik, atau kegetiran) serta memiliki kemampuan untuk 

membangkitkan pikiran dan perasaan. Dengan memahami makna tentang bentuk-bentuk seni 

rupa, akan diperoleh rasa kepuasan dan kesenangan. 

Melalui pengalaman berkarya, siswa memperoleh pemahaman tentang berbagai 

penggunaan media, baik media untuk seni rupa dwimatra maupun seni rupa trimatra. Dalam 

berkarya seni rupa, siswa belajar menggunakan berbagai teknik tradisional dan modern untuk 

mengeksploitasi sifat-sifat dan potensi estetik media. Melalui seni rupa, siswa belajar 

berkomunikasi melalui gambar dan bentuk, serta mengembangkan rasa kebanggaan dalam 

menciptakan ungkapan pikiran dan perasaannya. 

Dalam pembelajaran seni rupa, peranan seni murni, kriya, maupun desain bersifat 

saling melengkapi dan saling berkaitan. Pembelajaran seni rupa dapat dilakukan dengan 

pendekatan studio, misalnya studio seni lukis, seni patung, seni grafis, dan kriya. 

Pembelajaran seni rupa dapat juga dipisahkan menjadi kegiatan pembelajaran seni rupa 

murni, kriya, dan desain. 

 

1.3. Metode Dwimatra pada Pendidikan Seni Rupa 

Seni rupa dapat dibedakan menjadi seni rupa murni, seni kriya, dan desain. Jenis-

jenis seni rupa ini menunjukkan proses pembuatan dan bentuk karya yang dihasilkan, serta 

nama pembuatnya, yaitu seniman, kriyawan, dan desainer. Seni murni menekankan pada 

ungkapan pikiran dan perasaan, meliputi seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Seni kriya 

menekankan pada keterampilan teknik pembuatan karya, dengan hasil berupa karya kriya 

fungsional dan nonfungsional. Seni kriya menggunakan berbagai teknik dan media tertentu, 

misalnya kriya kayu, kriya logam, dan kriya tekstil. Desain menunjukkan proses pembuatan 

karya yang maksud dan tujuannya telah ditentukan lebih dahulu. Karya desain merupakan 

rancangan gambar, benda, atau lingkungan yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan 

tertentu. Seniman atau kriawan dapat bekerja secara mandiri, sedangkan desainer bekerja 

untuk keperluan klien. 

Istilah dwimatra mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat secara umum. 

Padahal kedua istilah ini memiliki arti yang kurang lebih sama dengan istilah dua dimensi 

dan tiga dimensi yang sudah umum dikenal masyarakat. Istilah dwimatra berasal dari dua 

kata yaitu dwi atau dua dan matra. Kata matra secara umum dapat diartikan dimensi atau 

ukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi. Akan tetapi kata matra lebih sering digunakan 

dalam bidang seni seperti musik dan sastra untuk menunjukkan ukuran seperti ukuran 
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tekanan irama dan ukuran (meliputi jumlah, panjang, dan tekanan) suku kata. Dengan 

demikian, pengertian dwimatra adalah dua dimensi atau memiliki dua ukuran yaitu panjang 

dan lebar. 

Pengertian seni rupa dwimatra adalah seni rupa yang hanya terdiri dari ukuran 

panjang dan lebar saja seperti seni lukis dan seni grafis. Seni rupa dwimatra hanya bisa 

dirasakan keindahannya melalui penglihatan dan hanya bisa dilihat dari satu arah seperti 

lukisan dan batik. 

Pembelajaran seni rupa di sekolah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berkarya seni yang bersifat visual dan rabaan. Pembelajaran seni rupa memberikan 

kemampuan bagi siswa untuk memahami dan memperoleh kepuasan dalam menanggapi 

karya seni rupa ciptaan siswa sendiri maupun karya seni rupa ciptaan orang lain. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Detail Kegiatan: 

Nama Kegiatan Pelatihan Membuat Karya dengan Memanfaatkan Botol Plastik 

Bekas untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar 

Jenis Eksperimen Kreatif 

Lokasi a. Sekolah Dasar Negeri Babakan Raden 01, Kabupaten Bogor – 

Jawa Barat 

b.Sekolah dasar Negeri Bayongbong 01, Kabupaten Serang - 

Banten 

c. Sekolah Dasar Islam teladan Al-Ittihad, Kemandoran – Jakarta 

Barat 

Sasaran Pelaksanaan a. Guru 

b.Murid kelas 5 

c. Murid kelas 6 

Waktu Pelaksanaan Juni 2015 – Juni 2016 

Jenis Pelaksanaan Pelatihan pembuatan seni rupa memanfaatkan botol plastik 

bekas. Dilakukan sesuai dengan tingkat sasaran pelaksanaan 

yang berbeda. Untuk siswa lebih dipermudah, diperkaya dengan 

penggunaan warna-warni guna merangsang sensitivitas warna 

siswa dan daya reka bentuk. Untuk guru, diberi aspek komersial, 

agar benda yang dihasilkan kelak dapat menambah pemasukan 

bagi guru dengan menjadi enterpreneur 
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Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian digambarkan dalam alur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey lapangan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Hasil Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan Pelatihan telah dilaksanakan di tiga Sekolah Dasar, yaitu: 

a. Sekolah Dasar Negeri Babakan Raden 01, Kabupaten Bogor – Jawa Barat 

b. Sekolah dasar Negeri Bayongbong 01, Kabupaten Serang - Banten 

c. Sekolah Dasar Islam teladan Al-Ittihad, Kemandoran – Jakarta Barat 

Pelasanaannya pada waktu yang berbeda, dengan kegiatan yang sama yakni kegiatan seni 

kreativitas nirmana dwi matra dengan memanfaatkan botol plasti bekas. Dengan peserta 

pelatihan yang memanfaatkan botol plastic bekas adalah: 

d. Guru 

e. Murid kelas 5 

f. Murid kelas 6 

 Dalam kurun waktu 10 tahun, pendidikan dari TK hingga SMU, kita tidak hanya 

belajar cara menemukkan jawaban yang benar, melainkan juga kehilangan kemampuan 

Analisis Faktor Hambatan 

Kwalitas 

dan 

kwantitas 

kunjungan 

Verifikasi 

dan 

Simpulan  

Meningkatnya pemahaman dan 
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Evaluasi  Kegiatan 
 

Analisis Faktor Penunjang 
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mencari lebih dari satu jawaban yang benar. Kita telah belajar bersikap spesifik, sekaligus 

kehilangan banyak imajinasi. L- Directed Thinking (berpikir dengan fokus pada kemampuan 

otak kiri) yang senantiasa diolah dan diagungkan, sedangkan R-Directed Thinking (berpikir 

dengan kemampuan otak kanan) relatif kurang begitu penting. Padahal pada kenyataannya, 

kemampuan otak kiri manusia dewasa ini lambat laun digantikan oleh teknologi kompuetr. 

Karenanya, saat ini yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas-kualitas yang 

lebih sulit untuk dikuantifikasi, jenis-jenis kemampuan high concept dan high touch yang 

terdiri dari imajinasi, kesenangan, dan ketrampilan sosial. Enam kecerdasan khusus dari high 

concept dan high touch yang menjadi sangat penting dalam era baru adalah: Desain, Cerita, 

Simponi, Empati, Permainan, dan Makna (Daniel H Pink:2012).  

 

 

Foto 1: Pelatihan Guru SDN Bayongbong 01 membuat karya dari bahan botol plasti dan 

sendok plastik menjadi lampu hias berbentuk buah Nanas (Dokumentasi Tim) 

Untuk itu, kami dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara 

berkepentingan untuk dapat membantu mengembangkan kreativitas dan pola berpikir kreatif 

dengan membuat kegiatan seni di sekolah dasar. Berbagai macam kegiatan seni dapat 

dilaksanakan untuk meningkatkan daya berpikir kreatif dan meningkatkan apresiasi seni, 

diantaranya adalah dengan memanfaatkan botol plastik bekas untuk membuat karya seni. 

Kegiatan ini telah kami laksanakan di tiga sekolah, yaitu di SDN Bayongbong 01, Serang – 

Banten, SDIT Al-Ittihad Kemandoran, Jakarta Barat, dan SDN Babakan Raden 01, Bogor – 

Jawa Barat. Dari ketiga kegiatan disekolah dasar tersebut, tidak hanya pada murid sekolah 

dasar saja yang sebagai masyarakat sasaran, tetapi juga kami laksanakan pelatihan untuk guru-

guru sekolah dasar. 

Kegiatan pembuatan karya seni dari bahan botol plastik dan sendok plastik ini 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Bayongbong 01, Ciruas – Kabupaten Serang, Banten. 

Botol plastik yang digunakan adalah botol bekas air mineral, dimana kegiatan ini bertujuan 

untuk memanfaatkan botol plastic bekas dan sendok plastik bekas menjadi bermanfaat. Selain 

itu, setelah menjadi karya lampu hias berbentuk Nanas, maka karya tersebut untuk 

menambahkan nilai estetik bila digunakan untuk menghias ruangan. 
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Foto 2: Guru SDN Bayongbong 01 membuat bagian kepala nanas untuk lampu hias (Dokumentasi Tim) 

 

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelatihan membuat lampu hias adalah: 

botol plastik bekas air mineral dan sendok plastik bekas sebagai bahan utama, bahan 

pelengkap adalah lampu DC 3 volt, kabel, dan konektor, serta bahan penguncinya adalah lem 

silicon dan lem serba guna, serta peralatan yang digunakan adalah spidol, gunting, pisau 

cutter, tang penjepit, dan glue gun.   

 

 
Foto 3: Pelatihan Murid kelas 5 dan 6 SDIT Al-Ittihad membuat pola pada Botol Plastik Bekas 

Tahap pengerjaan diawali dengan membuat pola pada botol plastic dan 

memotongnya, kemudian memotong sendok plastic dan menyusunnya mengikuti pola yang 

telah dibuat dibotol plastic serta merekatkannya dengan menggunakan lem silicon kombinasi 

dengan lem serba guna hingga berbentuk menyerupai sisik buah nanas. Bila rangkaian telah 

selesai, maka selanjutnya memasangkan lampu dan kabel pada bagian dalam botol plastic, 

sehingga saat dinyalakan akan memberikan cahaya pendar. 

Kegiatan pelatihan dengan menggunakan botol plastic bekas selanjutnya adalah 

untuk murid kelas 5 dan kelas 6 di Sekolah Dasar Islam Al-Ittihad Kemandoran, Jakarta Barat. 

Kegiatannya adalah menghias botol plastic bekas dengan membuat komposisi warna pada 

dinding botol. Siswa kelas 5 dan kelas 6 dipandu oleh mahasiswa untuk membuat pola pada 

dinding botol dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, pola yang telah dibuat diisi warna 

dengan menggunakan bahan cat poster atau cat acrylic.  
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Foto 4: Murid kelas 5 dan 6 SDIT Al-Ittihad memoles warna mengikuti pola yang telah dibuatnya  

Peralatan yang digunakan untuk menggambar yaitu spidol, kuas cat lukis, pallet, 

dan tempat air. Dengan peralatan ini, murid diajarkan untuk mewarnai dengan teknik 

plakat,  yaitu teknik menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat plakat 

dengan sapuan warna yang tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. 

Mahasiswa membimbing murid kelas 5 dan kelas 6 untuk membuat pola atau gambar pada 

dinding botol plastik, kemudian mengisi pola tersebut dengan warna dari cat poster atau cat 

plakat. 

 

Foto 5: Murid kelas 5 dan 6 SDN Babakan Raden 01 Cariu  membuat karya dari botol bekas  

Kegiatan melatih siswa membuat karya dengan memanfaatkan botol bekas 

selanjutnya dilaksanakan di SDN Babakan Raden 01, Cariu – Bogor. Metode yang sama 

diajarkan kepada murid kelas 5 dan 6 untuk membuat pola pada dinding botol terlebih dahulu, 

kemudian memoleskan warna dari cat plakat atau cat acrylic dengan mengikuti pola yang 

sudah mereka gambarkan sebelumnya. Seluruh tahapan pengerjaan dibawah bimbingan dan 

arahan dari dosen yang dibantu oleh mahasiswa. 
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Foto 6: Murid kelas 5 dan 6 menampilkan hasil karya dari botol bekas yang telah dibuatnya  

Kegiatan memanfaatkan botol bekas ini, bukanlah hal yang baru bagi kami yang 

mengajarkannya namun bagi guru terutama murid di sekolah dasar bisa jadi hal ini merupakan 

pengalaman yang baru mereka kerjakan. Kreativitas membutuhkan keberanian  untuk 

mencoba dan mengambil risiko, yaitu berani untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah 

dilakukan dan berani beresiko mendapatkan hasiln yang belum jelas. Dengan melakukan 

kegiatan mencoba, berlatih dan membuat karya berarti harus lebih berani melakukan 

kesalahan dan kekeliruan. Hasil dari mencoba tersebut ada yang berhasil baik dan ada pula 

yang hasilnya kurang memuaskan, tetapi lebih dari itu, bagi guru dan murid sekolah dasar hal 

tersebut yang terpenting bahwa kegiatan membuat karya dari bahan botol plstik bekas 

memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam membuat karya seni rupa.  

 

3.2. Pembahasan Masalah 

Berdasarkan data yang dilakukan selama observasi di lapangan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hambatan penyampaian pembelajaran seni rupa ke siswa Sekolah dasar 

diakibatkan oleh tidak berlangsungnya pembelajaran seni secara kontinu yang dikarenakan 

oleh beberapa faktor berikut ini 

1. Masih minimnya pengetahuan guru kelas terhadap mata pelajaran seni rupa. Sebetulnya 

ada tiga aspek dalam pembelajaran seni rupa yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan 

afektif. Sebagian besar guru masih beranggapan bahwa mata pelajaran seni rupa hanyalah 

menggambar tanpa ada teori maupun apresiasi meskipun mereka telah mendapatkan 

silabus kurikulum dari depdiknas. 

2. Guru masih mempunyai anggapan yang memposisikan pelajaran kerajinan tangan dan 

keseninan (kertangkes) sebagai mata pelajaran yang subordinasi. Hal ini berpengaruh 

terhadap waktu yang diberikan sehingga kadangkala pelajaran kesenian justru 

dipergunakan oleh mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting. 

3. Masih minimnya bahan peralatan yang dimiliki oleh guru sehingga kadangkala siswa 

memiliki ketidak mampuan menggambar secara baik. Atas dasar itulah guru memberikan 

pelajaran apa adanya. 

4. Ketidakmampuan guru untuk memberikan penuntun atau contoh menggambar secara baik 

sehingga menurut siswa menjadi tidak tertarik terhadap pelajaran Kertangkes. 

5. Guru banyak yang menyatakan bahwa mereka banyak kekurangan literatur yang berkaitan 
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dengan proses belajar mengajar apresiasi pendidikan seni rupa  

6. Guru juga menyatakan besarnya tanggungjawab terhadap mata pelajaran yang diujikan 

nasional  sehingga mengakibatkan pembelajaran apresiasi terlewatkan. 

7. Ketidaktersedian sumber media pembelajaran juga patut menjadi masalah dalam proses 

pembelajaran. 

 

4. KESIMPULAN dan SARAN 

Berkreativitas salah satunya adalah mengenai keberanian untuk mencoba dan dari 

kegiatan mencoba tersebut telah mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensinya. 

Sehingga kita tidak berorientasi pada hasil, melainkan berorientasi pada proses, karena hasil 

yang diharapkan belum tentu baik, bahkan sering kali berakhir dengan kegagalan. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus banyak melakukan eksperimen-eksperimen 

yang baik. Berkreativitas tidak harus berorientasi pada kreativitas besar yang sifatnya 

mahakarya dan revolusioner. Berkreativitas dapat dikerjakan dengan kreativitas kecil yang 

evolusioner, seperti kelihaian atau kecerdikan yang dapat kita gunakan untuk memecahkan 

masalah sehari-hari. 

 
Gambar 1: Interaksi manusia dengan alam atau lingkungan dan hasil budi daya kreasi manusia  

Ide-ide kreatif dapat muncul sebagai hasil dari interaksi kita dengan lingkungan, 

karena itu kegiatan mengamati lingkungan fisik dan sosial kita pun sebisa mungkin harus 

diupayakan untuk mencari dan mendapatkan ide yang penuh dengan kreativitas. Mencoba 

untuk mengalihkan fokus didepan kita dengan menggeser ke arah kanan, kiri, atau ke 

belakang, sering kali menjadi salah satu aktivitas yang dapat menemukan ide kreatif. Dengan 

sedikit upaya dan kemauan untuk mencoba, maka kita dapat menghasilkan karya-karya 

kreatif. Kegiatan serupa ini sebaiknya dapat dilanjutkan oleh para guru sekolah dasar, agar 

murid-murid dapat berlatih mengolah daya intuisi dan imajinasi mereka dengan membuat 

karya-karya kreatif. 

Dunia ini dibangun oleh orang-orang praktis yang tahu cara memasuki kerangka 

pikiran imajinatif, menyimak imajinasi mereka, dan membangun berdasarkan ide-ide yang 

mereka temukan. (Roger Von Oech:2008) 

Nilai positif dari kegiatan diatas adalah: 

1. Siswa memperoleh pengetahuan seni rupa tambahan diluar yang diperoleh dari kurikulum 

sekolah 

2. Siswa memperoleh pengetahuan seni rupa dari pemanfaatan barang bekas, dalam hal ini 

botol plastik 
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3. Siswa mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilannya dalam memanfaatkan 

barang bekas 

4. Guru memperoleh pengetahuan seni rupa tambahan diluar dari kurikulum 

5. Guru memperoleh pengetahuan seni rupa dari pemanfaatan barang bekas, dalam hal ini 

botol plastik 

6. Guru mampu memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna 

7. Guru mampu mendapatkan tambahan pemasukan dari menjual hasil seni pemanfaatan 

barang bekas 

Hasil pelatihan apresiasi di Sekolah Dasar di ketiga tempat diatas belum bisa 

meningkatkan kompetensi siswa dalam menilai karya seni rupa baik mengenai gagasan, tema, 

maupun simbol dalam karya seni rupa. Penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran 

apresiasi seni rupa yang utama adalah adanya persepsi guru bahwa pendidikan seni rupa hanya 

praktik dan kekurangtahuan guru mengenai pembelajaran apresiasi.  

Atas dasar itulah maka saran yang dapat diberikan oleh penulis: 

1. Guru di Sekolah Dasar perlu memperhatikan pembelajaran apresiasi karena terintegrasi 

dengan pembelajaran kreatif dalam pendidikan seni rupa. 

2. Perlu diadakan bimbingan baik dari pihak swasta maupun dari pihak Departemen 

Pendidikan Nasional mengenai pembelajaran seni rupa di SD secara baik dan benar, 

Kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari Juni 2015-2016 kami rasa sukses, 

dilihat dari antusias siswa dan guru ketika proses pelatihan berlangsung dan adanya 

permintaan pelatihan kembali. Hasil karya yang didapat pun cukup memuaskan. 
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ABSTRAK 

Kerajinan tangan merupakan keterampilan yang ditekankan pada tingkat SD dalam pelajaran SBK (seni budaya 

keterampilan). Kerajinan tangan yang diajarkan disesuaikan dengan perkembangan siswa. Melalui kerajinan tangan, 

siswa diperkenalkan sejak dini dengan karakter kewirausahaan, seperti kreatif, inovatif, percaya diri, berani 

mengambil risiko. Pelatihan yang dibutuhkan guru di SDN Pluit 01 Jakarta Utara adalah pelatihan kerajinan daur 

ulang botol plastik. Karena itu, kegiatan ini bertujuan (1) memberikan pengayaan keterampilan guru melalui daur 

ulang sampah botol plastik dan (2) menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman guru mengenai industri 

kreatif dan jenisnya. Daur ulang yang akan diajarkan adalah mengolah botol plastik menjadi bunga mawar dan 

bunga kamboja. Metode pelatihan berupa demonstrasi dan praktik langsung. Tim melakukan pengamatan terlibat 

terhadap jalannya pelatihan, membagikan kuesioner tentang industri kreatif, dan mewawancari guru. Pelatihan 

merangkai bunga dari botol plastik bekas menjadi bunga ini baru kali pertama diikuti guru. Guru mengakui 

mendapatkan ilmu baru yang berguna bagi diri sendiri ataupun untuk pengajarannya di kelas. Adapun pemahaman 

guru mengenai makna industri kreatif sudah tepat, tetapi guru masih kurang pengetahuannya mengenai jenis atau 

subsektor industri kreatif. Pemahaman dan pengetahuan mengenai industri kreatif beserta subsektornya penting bagi 

guru agar dapat memperkenalkannya kepada siswa sejak dini dan kemungkinannya merangsang  jiwa 

kewirausahaan.   

 

Kata kunci: kewirausahaan, guru, keterampilan tangan, industri kreatif, SBK   

 

 

1. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran SBK (seni budaya keterampilan) di tingkat SD bertujuan agar siswa mampu 

“memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, menampilkan sikap apresiasi 

terhadap seni budaya dan keterampilan, menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan 

keterampilan, menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat  lokal, 

regional, maupun global” (Arinil, 2011 dalam Naisah, 2013). Pelajaran keterampilan, khususnya, 

mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skill), yaitu keterampilan personal, sosial, 

vokasional, dan akademik (Arinil, 2011 dalam Naisah, 2013).  

Keterampilan vokasional, khususnya kerajinan tangan, merupakan keterampilan yang 

ditekankan pada tingkat SD. Kerajinan tangan adalah “kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan 

suatu barang atau produk yang dihasilkan dari kerja terampil tangan atau kegiatan yang berkaitan 

dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan” (Sumanto, Gipayana, dan Rumidjan, 

2017). Kerajinan tangan diberikan sesuai dengan perkembangan siswa. Penekan pada tingkat SD 

hanya pada pemberian pengalaman estetika dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan 

berapresiasi  (Naisah, 2013).  

Pengalaman belajar di kelas merupakan proses pengembangan aktivitas dan kreativitas  
yang membutuhkan rangsangan atau stimulus (Afandi, 2013). Dalam pembelajaran kerajinan 

tangan, siswa secara tidak langsung dibangkitkan kepeduliannya pada lingkungan sekitar, seperti 

limbah atau sampah, bahan atau material yang tampaknya tidak berguna, tetapi sesungguhnya 

dapat digunakan untuk berkreasi menjadi sesuatu yang bernilai seni. Daur ulang sampah anorganik 

khususnya dapat menghasilkan  hiasan, seni, ataupun barang pakai untuk memenuhi kebutuhan 
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manusia” (Sumanto, Gipayana, & Rumdjan, 2017). Dalam catatan Departeman Perdagangan RI 

2008, kerajinan (tangan) menjadi kontribusi terbesar kedua pada pendapatan domestik bruto 

Indonesia setelah fesyen.   

Melalui kerajinan tangan (SBK), siswa SD ditanamkan jiwa kewirausahaannya. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh  Afandi (2013) bahwa pendidikan kewirausahaan perlu diberikan sedini 

mungkin kepada siswa SD meskipun di tingkat SD belum ada mata pelajaran kewirausahaan. 

Sejalan dengan Afandi,  pemerintah menetapkan ilmu kewirausahaan sebagai ilmu yang wajib 

diajarkan dari tingkat pendidikan pradasar hingga perguruan tinggi (Tunjungsari & Mei le, 2015). 

Karakter kewirausahaan yang hendak ditanamkan sejak dini agar menumbuhkan perilaku positif 

tentang sikap berwirausaha berfokus pada personalitas, yaitu terkait dengan karakter kreatif,  

inovatif, berjiwa pemimpin, percaya diri, berani mengambil risiko, dan orientasi ke depan (Afandi, 

2013).   

Sebagai pihak yang mengimplementasikan kurikulum, guru kelas, yang notabene mengajar 

semua bidang studi, harus memiliki banyak ide dan kemahiran dalam mengajarkan SBK; guru 

perlu terus berinovasi dan berkreasi sehingga dapat menularkan kepada siswa tentang beragam 

olahan hasil daur ulang, di samping merangsang motorik dan kreativitas siswa. Untuk itu, guru 

perlu belajar secar autodidak atau mengikuti pendidikan dan pelatihan guna memperkaya bahan 

pengajaran. Namun,  tidak berhenti sampai pelatihan dan pendidikan,  guru harus memiliki sikap 

mental sebagai pembelajar, bagaimana guru termotivasi  untuk mau belajar meningkatkan 

kompetensinya  (Kompas, 22 Februari 2016; Kompas, 9 Juni 2016). Pelatihan yang diikuti guru 

harus sesuai dengan kebutuhan guru.   

SDN Pluit 01 Jakarta Utara merupakan salah satu SDN yang berprestasi dalam bidang 

akademik selama tiga tahun berturut-turut (wawancara dengan kepala sekolah, September 2017). 

Dalam bidang tersebut, sekolah ini termasuk seratus besar se-DKI Jakarta dan nomor satu sebagai 

sekolah dengan nilai terbaik sekecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam 

mengimplementasikan kurikulum, dari pengakuan kepala sekolah dan guru SDN Pluit 01, para 

guru di SDN Pluit 01 harus kreatif mencari ide untuk pembelajaran keterampilan tangan yang 

dapat menjadi bekal siswa jika kelak akan berwirausaha.  

Pelatihan keterampilan sudah pernah diberikan oleh Suku Dinas Jakarta. Ketika itu yang 

diajarkan kepada guru-guru adalah daur ulang dari kertas koran. Beberapa guru pernah 

mempelajari daur ulang botol bekas Aqua yang diolah menjadi tempat pensil dan tempat koin. 

Akan tetapi, guru membutuhkan pengayaan untuk pembelajaran keterampilan. Dari hasil diskusi, 

pilihan jatuh pada daur ulang botol plastik. Tulisan ini bertujuan (1) memberikan pengayaan 

keterampilan guru melalui daur ulang sampah botol plastik dan (2) menggali  sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman guru mengenai  makna industri kreatif dan jenis-jenisnya atau 

subsektornya.  

 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Peserta kegiatan ini adalah guru-guru di SDN Pluit 01 berjumlah sembilan orang, tiga di 

antaranya laki-laki. Kegiatan diadakan pada 17 Oktober 2017 setelah jam mengajar. Instruktur 

olahan botol plastik adalah Bapak Edi dan Ibu Eka dari Pasar Minggu Jakarta.  Keduanya sudah 

beberapa tahun ini berkecimpung dalam daur ulang sampah rumah tangga. Keduanya pun sudah 

beberapa kali menjuarai lomba daur ulang tingkat kota hingga provinsi DKI Jakarta.  

Dalam pelatihan ini, pembelajaran keterampilan daur ulang dilakukan dengan metode 

diskusi, demonstrasi, dan praktik. Pengolahan daur ulang yang akan diajarkan adalah merangkai 

botol plastik menjadi bunga mawar dan bunga kamboja. Namun, sebelum  praktik membuat bunga 

dari botol plastik bekas, dibagikan kuesioner dengan pertanyaan terbuka  kepada guru untuk 
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menggali pengetahuan guru tentang industri kreatif dan kegiatan keterampilan tangan yang 

diajarkan di kelas. Selain kuesioner,  dilakukan pengamatan terlibat dan wawancara informal.   

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Praktik  daur ulang botol plastik 

Teknik kerajinan tangan dari botol plastik ini adalah merangkai kepingan botol plastik 

menjadi bunga. Peserta, yaitu guru, dibagi dalam dua kelompok. Masing-masing anggota dalam 

kelompok menggunakan peralatan dan bahan baku yang telah disediakan secara bersama-sama. 

Mereka  mempraktikkan pembuatan bunga mawar dari botol plastik terlebih dahulu. Botol plastik 

yang  digunakan sangat beragam, baik  botol plastik berwarna bekas minuman ringan Fanta, Sprite, 

Floridia, Mizone, maupun botol plastik Aqua berukuran sedang hingga besar.   

 

 
Gambar 1. Cara membuat bunga mawar 

 

Untuk memudahkan menggunting botol plastik, instruktur menyiapkan pola bunga mawar 

dan daunnya. Dengan menggunakan gunting camel, botol plastik digunting berbentuk kelopak-

kelopak bunga dan daun. Instruktur mendemonstrasikan tahapan pembuatan, sementara guru 

menyimak dan mengikuti langkah-langkah pembuatannya.  

 

 
Gambar 2. Fasilitator mendampingi guru   

 

Ada beberapa guru  yang cekatan menyelesaikan setangkai bunga, tetapi ada pula yang 

tertinggal. Ekspresi puas dan senang mampu merangkai bunga tampak di wajah mereka. Apalagi 

instruktur menyampaikannya dengan diselingi humor. Setelah melihat peserta mampu membuat 
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mawar, instruktur melanjutkan dengan mengajarkan pembuatan bunga kamboja dan pot bunga. 

Pada dasarnya, instruktur mengajarkan pola dasar pembuatan hingga teknik mewarnai bunga yang 

dapat digunakan untuk membuat jenis bunga apa pun. Diharapkan guru dapat mengembangkannya 

sendiri.   

  

 
Gambar 3. Guru belajar mewarnai bunga (kiri) dan hasil rangkaian bunga (kanan)  

 

Pelatihan keterampilan dari botol plastik ini mendapat respon positif dari guru dan kepala 

sekolah. Menurut kepala sekolah, pelatihan ini sangat bermanfaat. Guru mendapat pengetahuan 

baru dari tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara membuat bunga dari botol plastik Aqua atau 

botol plastik lainnya.  

 

Industri kreatif dan pembelajaran keterampilan daur ulang di mata guru 

Kerajinan tangan, jika ditekuni dengan baik, dikembangkan dengan kreativitas sendiri, 

serta  dilakukan secara berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri atau  

orang lain hingga akhirnya menjadi sumber penghasilan. Aktivitas seperti ini menyemarakkan 

industri kreatif di Indonesia, yang berlandaskan pada semangat wirausaha yang sebenarnya sudah 

dipupuk sejak di bangku SD melalui mata pelajaran keterampilan (SBK). Bahkan, mata pelajaran 

IPS berbasis kewirausahaan (Afandi, 2013).   

Industri kreatif bukanlah istilah yang asing. Untuk mengetahui pengetahuan guru mengenai 

makna industri kreatif, guru diberikan kuesioner yang harus diisi. Berikut pemahaman guru 

mengenai makna industri kreatif:  

 Kreativitas yang dituangkan pada media tertentu dalam jumlah besar. 

 Suatu pemanfaatan dari bahan yang sederhana menjadi kreativitas berdaya 

guna. 

 Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas keterampilan serta bakat 

individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 

 Industri yang berasal dari keterampilan bakat individu. 

 Industri yang memunculkan hal baru dan memiliki nilai ekonomi yang 

lebih. 

Dari beberapa pemahaman guru di atas, guru memaknai industri kreatif dengan konsep 

kreativitas, bakat individu, pemanfaatan bahan sederhana, lapangan pekerjaan, berdaya guna, 

dan bernilai ekonomi. Asosiasi-asosiasi inilah yang muncul ketika guru mendengar istilah industri 

kreatif.  Pemahaman tersebut diperoleh dari memaknai kata industri dan kreatif. Menurut KBBI 

versi daring (2016),  

Industri (n) adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan 

sarana dan peralatan, misalnya mesin 
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Kreatif (adj) adalah memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan;  

bersifat (mengandung) daya cipta  

Jadi industri kreatif adalah  industri yang digerakkan oleh karya-karya kreatif, seperti 

lukisan, pakaian, makanan, dan tarian 

Konsep ini sudah sesuai dengan pengertian industri kreatif yang sesungguhnya: “Industri yang 

berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya 

cipta individu tersebut” (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008). Kreativitas dan 

bakat individu menjadi kunci dalam industri kreatif untuk dapat bersaing di pasar nasional atau 

internasional. Hal inilah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi individu itu sendiri, juga 

orang  lain (Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2012). 

Kementerian Perdagangan RI dalam Yeni et al. (2011) mengelompokkan industri kreatif 

dalam lima belas jenis,  yaitu periklanan, arsitektur,  seni rupa, desain produk, kerajinan atau kriya, 

fesyen, video/film/fotografi, permainan interaktif (games), musik, seni pertunjukan, penerbitan 

dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak (software), TV dan radio (broadcast), 

penelitian dan pengembangan (R&D), dan kuliner. Kerajinan tangan yang diajarkan kepada siswa 

merupakan salah satu subsektor industri kreatif.  

Akan tetapi, ketika ditanyakan apa saja subsektor industri kreatif, tidak ada guru yang 

menjawab dengan tepat. Agaknya istilah subsektor membuat guru menginterpretasikan industri 

kreatif bermacam-macam. Jawaban mereka cenderung menyebutkan hasil kerajinan atau jenis  

produk industri kreatif, seperti  tas plastik kemasan, lukisan mozaik dari telur, bunga, tempat tisu, 

tas, baju boneka, tetapi ada pula yang menjawab secara umum, yaitu rumah tangga, keterampilan, 

perikanan, dan pasar barang seru. Pelatihan daur ulang botol plastik yang diikuti guru disepakati 

guru tergolong industri kreatif karena menggunakan daur ulang sampah botol plastik yang diolah 

secara kreatif menjadi bunga plastik. Meskipun awalnya diajarkan dari ide orang lain (baca: 

instruktur pelatihan ini), diharapkan selanjutnya keterampilan daur ulang botol plastik bekas ini  

akan ditekuni dan dikembangkan  oleh kreativitas guru sendiri.   

 

 
Gambar 4. Para peserta dan fasilitator pelatihan 

 

Sebelum belajar daur ulang botol plastik, guru sudah mengajarkan kepada siswa berbagai 

keterampilan tangan yang menggunakan barang bekas. Guru  sudah memperkenalkan siswa 

dengan pemanfaatan barang bekas, seperti kardus indomi/aqua/sepatu,  koran, botol bekas, dan 

sedotan plastik. Guru pernah mengajarkan gelas plastik untuk dijadikan bingkai foto; kardus bekas 

dijadikan rumah-rumahan; kain perca dijadikan taplak meja; kulit kerang dijadikan hiasan bingkai 

foto. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru menerapkan pelajaran keterampilan secara kreatif 

dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai kendatipun untuk itu sebelumnya guru 
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harus belajar bagaimana membuatnya. Seperti pengakuan salah satu guru, ia belajar keterampilan 

membuat tempat pensil dari botol plastik Aqua dari televisi (wawancara guru, perempuan). 

Guru mengatakan sangat penting untuk mengajarkan daur ulang barang bekas kepada 

siswa SD agar “mereka tahu memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau di sekolah” 

(wawancara dengan guru, perempuan, 17 Oktober 2017). Alasan lainnya agar siswa mengetahui 

bahwa sampah bermanfaat dan dapat memiliki nilai ekonomis;  agar siswa lebih kreatif lagi 

sehingga bisa jadi usaha siswa kelak di kemudian hari; dapat mengembangkan kreativitas siswa;  

daur ulang untuk mengurangi sampah;  mengajak siswa mencintai lingkungan;  memunculkan 

kreativitas siswa; menanamkan rasa cinta lingkungan yang bersih; menghasilkan barang baru dari 

bahan bekas. 

Pengajaran daur ulang, yang merupakan bagian dari pengenalan kewirausahaan dan 

industri kreatif di tingkat dasar,  memiliki  manfaat baik bagi guru maupun siswa. Guru dapat terus 

berkreasi mencoba keterampilan (tangan) yang baru, baik melalui pelatihan maupun percobaan 

sendiri, sebelum diajarkan kepada siswa. Siswa juga memperoleh pengalaman dan termotivasi 

untuk menggali kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan limbah atau sampah anorganik.  

Ketika ditanyakan apa bentuk tindak lanjut pelatihan ini, guru mengatakan akan 

mengajarkan keterampilan tangan ini kepada siswa. Mereka yakin  akan ada tindak lanjutnya untuk 

diri guru sendiri, tinggal bagaimana mengatur waktunya. Keterampilan ini dapat menjadi 

tambahan penghasilan guru; guru akan memberikan reward kepada siswa atas karyanya; 

diharapkan siswa akan menularkan ilmunya kepada teman-temannya yang lain dan barang kali 

bisa memasarkannya sendiri kepada temannya; siswa juga semakin kreatif untuk memanfaatkan 

barang bekas menjadi barang baru. 

Dalam mata pelajaran SBK, khususnya keterampilan, guru mengakui perlu ekstra waktu 

untuk belajar dan mencari bahan dari internet atau buku, misalnya. Dengan diadakannya pelatihan 

daur ulang botol plastik ini, guru bangga dapat belajar sesuatu yang baru, tetapi ada hal yang 

dikhawatirkan. Alat yang digunakan agaknya menjadi pertimbangan guru. Untuk mempraktikkan 

pembuatan bunga dari botol plastik ini, dibutuhkan antara lain gunting camel, tang, pylox warna-

warni, lem tembak, solder, dan lilin. Alat-alat ini digunakan dalam pengerjaannya yang 

berhubungan dengan aliran listrik, misalnya untuk melubangi botol plastik dan merekatkan 

antarkelopak bunga,  antarbunga, dan antara daun dan tangkai bunga. Salah satu guru mengatakan 

akan mempertimbangkannya jika keterampilan ini diberikan kepada siswa karena siswa akan 

berinteraksi dengan listrik dan panas:  “Praktiknya pakai solder sih ya, pakai listrik, jadi ngeri juga 

buat anak-anak.” (guru, perempuan, wawancara 17 Oktober 2017). Namun, guru lain mengatakan, 

“akan dicobakan kepada siswa” (guru, laki-laki, wawancara 17 Oktober 2017). 

Dari hasil evaluasi sebulan setelah pelatihan diketahui bahwa guru telah menerapkan 

praktik daur ulang botol plastik di kelas 4, 5, dan 6. Dalam pembelajaran ini, siswa merasa senang 

karena dapat membuat bunga warna-warni. 

   

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Menggali kreativitas dengan mengolah  daur ulang menjadi sesuatu yang bernilai seni dan 

bernilai jual merupakan upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mengembangkan industri 

kreatif keterampilan tangan. Industri kreatif sebenarnya sudah mulai diperkenalkan di bangku SD 

melalui mata pelajaran keterampilan (SBK). Pengajarannya dilakukan secara tidak langsung 

dengan menyadarkan siswa SD tentang pemanfaatan barang bekas yang banyak terbuang di 

lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Selain itu, siswa diharapkan dapat terampil mengolahnya 

sehingga menjadi barang berguna.  

Dalam pelatihan ini, guru sudah memahami makna industri kreatif yang dapat 

dikembangkan melalui kewirausahaan di bidang keterampilan. Namun, pengetahuan guru 



 

383 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

mengenai subsektor (jenis) industri kreatif masih kurang.  Karena itu, perlu kiranya guru 

memperkaya pengetahuan dan menambah wawasannya mengenai industri kreatif yang sebenarnya 

cakupannya begitu luas bukan hanya kerajinan tangan. Dengan adanya pemahaman ini guru dapat 

mentransfer ilmu kepada siswa mengenai pentingnya industri kreatif dikembangkan dalam upaya 

menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya mengandalkan ijazah pendidikan formal, tetapi juga 

membuka lapangan kerja.  

Pelatihan keterampilan tangan dari botol platik di SDN Pluit 01 merupakan pembelajaran 

kreatif yang merangsang jiwa kewirausahaan siswa. Guru memperoleh ilmu baru untuk dijadikan 

sumber tambahan penghasilan atau untuk diajarkan kepada siswa. Pada kegiatan yang mendatang, 

guru dan kepala sekolah menghendaki adanya pelatihan keterampilan lainnya yang disesuaikan  

dengan usia siswa SD. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk kegiatan selanjutnya adalah 

pembuatan ondel-ondel sebagai ikon Jakarta, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah. 

Selain itu, untuk menunjukkan hasil industri kreatif siswa, perlu setiap sekolah mempunyai lemari 

kaca (displai) untuk memamerkan dan memperjualbelikan hasil keterampilan tangan siswa.   
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ABSTRAK 

Menentukan karir tidaklah semudah yang diperkirakan sebagian orang. Berbagai kendala yang muncul adalah 

masalah minat, bakat, masa depan, faktor keinginan orang tua, dan juga faktor finansial. Pengetahuan dan kurangnya 

cerita dari pengalaman orang yang telah bekerja juga memengaruhi para siswa dalam mengambil keputusan untuk 

memilih karir yang tepat sesuai dengan dengan bakat dan minat mereka. Secara umum seseorang dapat memilih karir 

menjadi seorang profesional, wirausaha atau menjadi karyawan/pegawai negeri maupun swasta. Oleh karena itu 

program Pengabdian pada Masyarakat ini mempunyai program untuk memberikan seminar dan diskusi bagi siswa 

SMA agar memiliki wawasan dan pengetahuan dasar tentang pilihan karir yang dapat mereka ambil untuk masa depan 

di era globalisasi. Khalayak sasaran adalah para siswa SMA Tarsisius I yang beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari 26 

Kemakmuran Jakarta Pusat. Melalui identifikasi masalah berdasarkan data wawancara dan survei dengan para guru 

dan siswa, sekolah ini banyak menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai ketepatan pemilihan jurusan kuliah di PT 

dari para siswanya. Seminar dilakukan melalui metode talkshow yang dimulai dengan paparan materi dari dua orang 

narasumber berdasarkan sudut pandang Ekonomi dan Psikologi, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dan 

diskusi bersama dengan para peserta secara informal. Pelaksanaan pengbadian masyarakat ini  berlangsung pada 

tanggal 2 Juni 2017  mulai pukul 09.00  sampai dengan  pukul  12.00 yang diikuti oleh siswa/i SMA Tarsisius I. Materi 

diberikan dalam bentuk seminar dan   berlangsung  dalam  tahapan  pemberian materi, tanya jawab dan sharing 

mengenai pemilihan karir oleh dua narasumber. 

Kata kunci: Pemilihan karir, professional, wirausaha, pegawai, seminar 

 

PENDAHULUAN 

 

    Masyarakat saat ini khususnya kaum muda mempunyai banyak pilihan karir yang akan ditekuni 

di masa depan. Hal ini dapat dilihat makin menjamurnya program studiserta konsentrasi yang 

ditawarkan oleh berbagai universitas dengan keunggulan dan kekhasan masing-masing.Namun 

sering kali dilihat menentukan karier tidaklah semudah yang diperkirakan sebagian orang. 

Berbagai kendala yang muncul adalah masalah minat, bakat, masa depan, faktor keinginan orang 

tua, dan juga faktor finansial. Pengetahuan dan kurangnya cerita dari pengalaman orang yang telah 

bekerja juga memengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk memilih karir yang tepat 

sesuai dengan dengan bakat dan minat mereka. 

    Secara umum seseorang dapat memilih karir menjadi seorang professional, wirausaha atau 

menjadi karyawan/pegawai negeri maupun swasta.Fenomena ini mereplikasikan bahwa pilihan 

karir sangatlah penting dan membutuhkan sebuah pengambilan keputusan sejak SMA untuk 

menentukan masa depan mereka. Hal yang terdekat adalah memilih program studi yang akan 
dipilih oleh para remaja setelah lulus SMA mengingat era globalisasi dan semakin ketatnya 

persaingan yang akan mereka hadapi. Menjadi wirausaha merupakan salah satu pilihan karir yang 

penting dan membutuhkan pemahaman dan kompetensi yang harus dipersiapkan sejak dini 

(Zimmerer, Scarborough, & Wilson, 2008). 

    Oleh karena itu program Pengabdian pada Masyarakat ini mempunyai program untuk 

memberikan seminar dan diskusi bagi siswa SMA agar memiliki wawasan dan pengetahuan dasar 
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tentang pilihan karir yang dapat mereka ambil untuk masa depan di era globalisasi. Narasumber 

dalam seminar/diskusi ini adalah dua orang dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai 

akademisi di Fakultas Psikologi dan Fakultas Ekonomi. Kedua narasumber juga memiliki 

pengalaman sebagai wirausahawan yang mengelola bisnis jasa. Narasumber pertama juga 

memiliki pengalaman dan kompetensi sebagai pembicara, trainer dalam berbagai kegiatan 

seminar/pelatihan/workshop nasional dan internasional. 

    Khalayak sasaran adalah para siswa satu SMA Tarsisius I yang beralamat di Jl. KH Hasyim 

Ashari No. 26 Kemakmuran Jakarta Pusat. Melalui identifikasi masalah berdasarkan data 

wawancara dan survei dengan para guru dan siswa, sekolah ini banyak menghadapi pertanyaan-

pertanyaan mengenai ketepatan pemilihan jurusan kuliah di PT dari para siswanya. Tim BK 

sekolah juga banyak menemui hambatan untuk memberikan konseling karena banyaknya siswa 

dengan beragam persoalan mereka masing-masing. 

    Program ini juga berkaitan dengan promosi Universitas Tarumanagara sebagai salah satu 

universitas  terbaik yang menawarkan berbagai konsentrasi yang dapat dipilih oleh siswa SMA. 

SMA ini juga merupakan prospek yang baik karena lokasi berdekatan dengan Universitas 

Tarumanagara dan banyak lulusan SMA ini memilih UNTAR untuk melanjutkan pendidikannya. 

    Edukasi mengenai pemilihan karir ini di SMA Tarsisius I ini dianggap penting karena beberapa 

faktor menurut Munandar (1990), antara lain: (1) Terbatasnya kesadaran kaum muda terhadap 

karir yang akan dipilih menyebabkan kurang efektif program studi lanjut yang akan dipilih; (2) 

Banyaknya pilihan program studi mengakibatkan banyak remaja yang ragu untuk memilih yang 

terbaik sesuai dengan bakat dan minat; (3) Banyaknya faktor eksternal seperti keputusan orang 

tua, penngaruh teman, media dan informasi lain yang menyebabkan pemilihan karir menjadi 

sesuatu yang rumit. 

 

METODE PELAKSANAAN PKM 

 

     Sehubungan dengan hal tersebut, program seminar ini perlu dilakukan dan dipahami oleh para 

siswa/i khususnya yang akan lulus SMA agar dapat mempersiapkan diri dan memilih karir yang 

tepat sesuai dengan bakat dan minat yang sesuai dengan era globalisasi yang sudah ada di depan 

mata. Seminar dilakukan melalui metode talkshow agar lebih menarik dan interaktif, yang dimulai 

dengan paparan materi dari dua orang narasumber berdasarkan sudut pandang Ekonomi dan 

Psikologi, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi bersama dengan para peserta 

secara informal.  

    Kegiatan dimulai dengan mengajukan proposal dan menindaklanjuti kegiatan ini dengan pihak 

sekolah SMA Tarsisius 1 untuk memastikan tanggal kegiatan akan dilaksanakan yaitu tanggal 2 

Juni 2017, hari terakhir ujian. Seminggu sebelum kegiatan, tim mengadakan rapat untuk 

mematangkan materi dan slide presentasi. Dalam rapat ini juga  dibicarakan persiapan teknis bagi 

dua orang mahasiswa Fakultas Psikologi UNTAR yang akan membantu tim pada hari kegiatan 

seminar. Tugas mereka meliputi registrasi, konsumsi dan asistensi sepanjang kegiatan seminar. 

    Pada hari pelaksanaan seminar, tim tiba di sekolah pukul 07.30 pagi untuk mempersiapkan 

fasilitas multimedia dan ruangan seminar. Seminar diadakan di Aula sekolah lantai 5 pukul 09.00-

12.00. Pukul 08.30, para siswa mulai memasuki aula dan melakukan registrasi. Mereka memeroleh 

materi berupa handout, alat tulis dan map. Mereka juga mendapatkan snack pagi. Acara dimulai 

pada pukul 09.15 karena menunggu kehadiran Bpk. Subarno selaku kepala sekolah yang akan 

memberikan kata sambutan. Setelah Kepala Sekolah memberikan kata sambutan, acara seminar 

pun berlangsung. 

    Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara interaktif dan dialogis melalui seminar selama 4 jam 

yang didahului dengan materi dari para narasumber. Materi akan berisikan serangkaian teori 

mengenai perhitungan penghasilan dan dinamika bisnis oleh narasumber yang merupakan dosen 
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Fakultas Ekonomi dan juga sekaligus sebagai seorang wirausaha.  Materi kedua akan membahas 

mengenai potensi dan minat seseorang dalam menekuni suatu pekerjaan tertentu yang ditinjau dari 

sisi psikologis dan bagaimana mengatasi tantangan eksternal dalam mengambil keputusan tentang 

karir/jurusan pendidikan yang akan ditempuh. Materi kedua akan disampaikan oleh seorang dosen, 

psikolog dan sekaligus juga seorang wirausaha dalam bidang psikologi.  

    Sesi pertama seminar diisi dengan pemaparan mengenai informasi mengenai apa yang dimaksud 

dengan pekerja dan professional, tantangan-tantangan yang dimiliki oleh masing-masing pilihan 

karir, perbedaan & persamaan dan apa keuntungan dan kerugiannya. Sesi pertama ini dibawakan 

oleh Denrich Suryadi, M.Psi.,Psikolog. Sesi kedua dilanjutkan oleh Louis Utama, SE.,MM tentang 

apa, bagaimana dan tantangan menjadi seorang wirausaha. Materi lainnya secara khusus 

membahas tentang orientasi kewirausahaan, tips, aspek yang diperlukan untuk menjadi seorang 

wirausahawan dan bagaimana mengkombinasikan dua peran karir sekaligus. Seminar ini 

dibawakan dengan bahasa santun namun informal agar mampu mempertahankan konsentrasi dan 

atensi para siswa. Tawa canda juga kadang menyelingi kegiatan ini agar seminar ini menjadi lebih 

menarik.  

    Setelah pemaparan 2 materi dari dua orang narasumber ini, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi 

dan tanya jawab antara siswa dengan narasumber mengenai permasalahan dan pengambilan 

keputusan mereka dalam memilih karir. Dalam diskusi dan Tanya jawab ini, para siswa akan 

memeroleh kesempatan untuk bertanya dan secara langsung memeroleh informasi berdasarkan 

pengalaman dua orang narasumber yang menekuni pekerjaan administratif, akademik, sekaligus 

juga profesi. Selain itu juga para siswa juga akan mengetahui seluk beluk pengalaman menjalankan 

bisnis yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Sebagai umpan balik dalam kegiatan ini, 

kuesioner akan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan para siswa selama mengikuti 

kegiatan seminar ini dan kuesioner untuk mengukur efektivitas pemberian materi melalui seminar 

ini (Pre dan Post). Seluruh kegiatan ini turut dibantu oleh 2 orang mahasiswa Fakultas Psikologi 

UNTAR yaitu Laurenza Nindya Gultom (705160097) dan Novelia Angelika (705160058). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

    Seminar ini dibawakan dengan bahasa santun namun informal agar mampu mempertahankan 

konsentrasi dan atensi para siswa. Tawa canda juga kadang menyelingi kegiatan ini agar seminar 

ini menjadi lebih menarik. Setelah pemaparan 2 materi dari dua orang narasumber ini, kegiatan 

dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara siswa dengan narasumber mengenai 

permasalahan dan pengambilan keputusan mereka dalam memilih karir. Dalam diskusi dan tanya 

jawab ini, para siswa akan memeroleh kesempatan untuk bertanya dan secara langsung memeroleh 

informasi berdasarkan pengalaman dua orang narasumber yang menekuni pekerjaan administratif, 

akademik, sekaligus juga profesi. Selain itu juga para siswa juga akan mengetahui seluk beluk 

pengalaman menjalankan bisnis yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Sebagai umpan 

balik dalam kegiatan ini, kuesioner akan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan para siswa 

selama mengikuti kegiatan seminar ini dan kuesioner untuk mengukur efektivitas pemberian 

materi melalui seminar ini (Pre dan Post).  

 

 

Tabel 1.Hasil Kuesioner Pre-Post Seminar 

 Pre Seminar Post Seminar 

Skor Kuesioner 5.5 9.2 
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Tabel 2. Hasil kuesioner Kepuasan Seminar Perencanaan Karir 

Skala 1-10  

Skala 7  : Cukup Baik 

Skala 8 : Baik 

Skala 9 : Sangat Baik 

Skala 10 : Sempurna 

 

Aspek Penilaian Narasumber 1 

Denrich Suryadi 

Narasumber 2 

Louis Utama 

Kualitas Isi Materi 7.88 8.03 

Kualitas media yang 

digunakan 

7.91 7.93 

Kualitas sesi diskusi 7.58 7.68 

Tujuan & Manfaat 8.2 8.25 

Profesionalitas 8.01 7.96 

Cara Penyampaian 7.9 8.05 

Kompetensi 8.02 8.03 

Cara Penyampaian 7.88 7.9 

 

    Hasil dari seminar ini adalah  bagaimana meningkatkan pemahaman dan minat siswa dengan 

perencanaan karir. Berdasarkan hasil pre dan post test terlihat bahwa pemahaman para siswa 

meningkat tentang keberagaman pekerjaan/profesi yang dapat mereka pilih sesuai dengan bakat 

minat mereka. Ada siswa yang mejadi lebih yakin atas pilihan minat dan karir mereka, ada siswa 

yang perlu mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kuliah melainkan langsung mempelajari 

kompetensi secara praktis untuk melanjutkan usaha orangtuanya dan ada beberapa siswa yang 

langsung yakin dengan pilihan lanjutan kuliahnya nanti setelah lulus SMA agar dapat menekuni 

profesi yang diminatinya yaitu sebagai akuntan, notaris, psikolog dan dokter. Kekurangan dari 

kegiatan ini adalah perlu adanya studi atau riset yang membahas tentang perencanaan karir secara 

khusus agar rancangan kegiatan secara lebih jelas diukur dan disusun sesuai dengan tujuan kaitan 

antara perencanaan karir dengan peminatan dan keberhasilan karir. 

 

SIMPULAN 

     Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa perencanaan karir dapat  dilaksanakan  

dengan  baik dan berjalan sesuai rencana tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dengan 
peningkatan nilai jawaban yang meningkat sebagai indikator peningkatan wawasan pengetahuan 

para siswa/i setelah mengikuti seminar perencanaan karir. Selain itu, dari beberapa peserta yang 

megikuti seminar, mereka menyatakan bahwa seminar ini semakin menguatkan keinginan mereka 

untuk menjadi wirausaha mengikuti pekerjaan orangtua saat ini. Seminar ini juga memberikan 

informasi lebih bahwa pada saat ini banyak bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh mereka 
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berdasarkan hasil evaluasi bakat minat mereka sebulan sebelumnya. Saat ini mereka lebih 

mementingkan untuk menemukan universitas/akademi atau institusi yang tepat sebagai tempat 

mereka mempelajari ilmu maupun kompetensi yang mereka butuhkan sesuai dengan minat dan 

tujuan profesi/pekerjaan mereka di masa depan. 

    Kegiatan seminar ini juga dianggap berhasil menarik perhatian para peserta berdasarkan 

masukan yang diperoleh dari kuesioner kepuasan mengikuti seminar yang dibagikan selama acara 

berlangsung. Dengan adanya  pemberian materi  dan sharing di antara para peserta diharapkan 

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

digunakan oleh para siswa ketika merencanakan jalur karir atau pilihan profesinya.  
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ABSTRAK 

 

Siswa SMU seringkali mengalami kebingungan saat harus mempertimbangkan jurusan yang harus dituju saat tamat 

SMU. Pengambilan keputusan ini bukanlah suatu hal yang mudah karena turut menentukan masa depan mereka. 

Diketahui bahwa banyak di antara siswa SMU ini memilih jurusan di Universitas berdasarkan informasi yang didapat 

dari orang tua, guru,teman, maupun media sosial. Pengambilan keputusan pemilihan jurusan yang tidak tepat dapat 

berakibat mahasiswa drop out dari Universitas. Sekolah sebagai salah satu sarana edukasi bagi para siswa 

mengharapkan adanya psikoedukasi agar para siswa ini mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai 

jurusan-jurusan yang ada di Universitas. Dengan demikian, perlu diberikan psikoedukasi yang berkaitan dengan 

pemahaman mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas agar para siswa dapat memilih jurusan sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Psikoedukasi diberikan dalam bentuk seminar yang disampaikan kepada para siswa SMU kelas 

2 dan guru sekolah. Seminar yang diberikan membahas mengenai bakat dan minat, selain itu juga memberikan 

informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas, beserta bidang pekerjaan yang dapat digeluti setelah 

lulus kuliah. Hasil dari psikoedukasi ini adalah para siswa dan guru merasa puas dengan presentasi yang 

disampaikan dan jawaban yang diberikan atas setiap pertanyaan mereka. Melalui psikoedukasi semacam ini, para 

siswa merasa terbantu dan mendapatkan informasi yang selama ini mereka harapkan mengenai hal-hal seputar 

perkuliahan. Pihak sekolah juga berharap psikoedukasi semacam ini dapat diberikan secara rutin di sekolah tersebut 

dengan topik lain yang relevan dengan masa remaja. 

 

Kata kunci: siswa SMU, pemilihan jurusan, universitas 

 

1. PENDAHULUAN 

Siswa SMU Kelas 3 sering merasa kebingungan ketika mereka harus memasuki dunia perkuliahan. 

Kebingungan yang dialami umumnya disebabkan karena banyaknya jurusan yang dapat dipilih di 

jenjang Universitas. Banyaknya jurusan ini membuat anak-anak SMU bingung harus mengambil 

jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Menurut Purwanto (2007), bakat lebih dekat 

pengertiannya dengan aptitude yang berarti kecakapan pembawaan, yaitu yang mengenai 

kesanggupan-kesanggupan (potensi-potensi) tertentu. Sedangkan minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal dan aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2007). 

Lebih lanjut Sarwono (2005) mengamati gejala yang sama dari tahun ke tahun di Indonesia,  yaitu  

lulusan  SMU tidak tahu akan meneruskan ke mana. Disebutkan bahwa para psikolog  di sekitar 

bulan  Januari-Mei  banyak didatangi siswa SMU yang ingin tes bakat untuk  mengetahui setelah  

lulus  sebaiknya melanjutkan  ke  fakultas  atau  jurusan  apa.  

 

Berdasarkan  penelitian  Moesono  (dalam Sarwono, 2005)  diketahui  bahwa dalam  memilih  

jurusan  di  Perguruan Tinggi,  mahasiswa  baru  hanya memanfaatkan  sedikit  saja  informasi  

yang penting  bagi  pemilihan  jurusan  dan  tidak melakukan  tahap  terakhir  pengambilan 

keputusan,  yaitu sikap  kritis  dan kemungkinan  mengubah  strategi  dengan memanfaatkan  

umpan  balik. Selanjutnya Moesono menyatakan bahwa  ternyata  siswa SMA  tidak  pernah  betul-

betul  tahu  apa yang  diinginkannya,  tidak  terbiasa tertantang  menggali  informasi  sampai tuntas,  
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namun  hanya  bermodal  informasi yang  hanya  40%,  petunjuk  orang  tua,  dan keberanian  

berisiko. 

 

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa banyak siswa yang mengalami kebingungan 

untuk menentukan jurusan yang akan diambilnya di Universitas. Pengambilan keputusan dalam 

menentukan jurusan apa yang akan diambil bukanlah hal mudah. Pengambilan keputusan yang 

tidak tepat dan lebih banyak dipengaruhi orang lain mengakibatkan proses belajar siswa dan hasil 

prestasi siswa menjadi terhambat karena adanya ketidaksesuaian dalam diri individu. 

 

Di lain pihak, para siswa ini mendapatkan tuntutan dari orang tua untuk memilih jurusan yang 

menurut orang tua adalah yang terbaik bagi mereka. Jurusan yang dipilihkan oleh orang tua ini 

belum tentu sesuai dengan minat dan bakat anak itu sendiri. Oleh karena itu, saat sudah memasuki 

dunia perkuliahan banyak mahasiswa yang mengalami masalah akademik, seperti IPK rendah, 

mengundurkan diri, dan drop out. Sejalan dengan hasil penelitian Irene Guntur, M.Psi., CGA 

(dalam Khabriyan, Permana, & Fadilla, 2015) yang menyebutkan bahwa sebanyak 87% 

mahasiswa di Indonesia mengalami fenomena salah mengambil program studi, yang dampak 

ekstrimnya merupakan cikal bakal terjadinya pengangguran. 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di dunia perkuliahan ini, maka dirasa perlu untuk memberikan 

pembekalan kepada para siswa SMU lebih awal, yaitu pada saat mereka duduk di kelas 2. Hal ini 

dilakukan agar masalah-masalah akademik ini dapat diatasi. Khabriyan, et al. (2015) telah 

menunjukkan usaha untuk membantu dengan cara memberikan kampanye memilih program studi 

sesuai minat dan bakat bagi siswa SMU di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasannya, disimpulkan bahwa membuat sebuah kampanye yang tidak biasa dapat 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola pikir siswa (Khabriyan, et al., 2015).  

 

Selain melalui kampanye, ada banyak jenis intervensi lainnya yang dapat diterapkan berdasarkan 

ilmu Psikologi. Menurut Raudhoh (n.d.) salah satu intervensi yang dapat digunakan dalam 

berbagai setting dan dapat diterapkan secara individual maupun kelompok adalah psikoedukasi. 

Menurut Griffith (2006), psikoedukasi merupakan 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 (dalam Raudhoh, n.d.). Dengan demikian, psikoedukasi 

dapat dikatakan sesuai untuk digunakan membantu para siswa SMU ini. Adapun psikoedukasi 

yang akan diberikan berisi mengenai berbagai macam jurusan yang ditawarkan oleh Universitas, 

serta minat dan bakat. Selain juga juga akan diberikan gambaran mengenai setiap jurusan yang 

ada dan bidang pekerjaan yang dapat digeluti setelah lulus kuliah. Dengan demikian, sejak di SMU 

kelas 2, para siswa ini sudah memiliki gambaran jurusan yang ingin dituju dan dapat lebih fokus 

untuk mencapainya. Oleh karena itu, tujuan dari psikoedukasi ini adalah agar para siswa SMU 

dapat memilih jurusan sesuai dengan bakat minatnya, menghindari terjadinya masalah akademik, 

seperti IPK rendah, mengundurkan diri, dan drop out, serta pengangguran. 

 

 

2. TARGET DAN LUARAN 

Target dalam pemberian psikoedukasi ini adalah para siswa SMU kelas 2 dan guru sekolah. Para 

siswa SMU Kelas 2 menjadi target utama karena para siswa ini yang harus menghadapi pilihan 

untuk melanjutkan studinya ke bangku kuliah beserta bidang pekerjaan yang dapat digeluti setelah 

lulus kuliah. Sedangkan guru sekolah dijadikan target agar para guru juga mendapatkan 



 

391 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

pengetahuan mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas agar dapat mengarahkan para 

siswanya ketika mereka mengalami kebingungan. Selain itu, juga agar guru memiliki bekal 

pengetahuan agar ketika para siswa bertanya, mereka dapat menjelaskannya dengan benar. 

 

Luaran dari psikoedukasi ini berupa modul yang berisi materi psikoedukasi yang diberikan kepada 

para siswa SMU kelas 2 mengenai bakat dan minat, selain itu juga memberikan informasi 

mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas, beserta bidang pekerjaan yang dapat digeluti 

setelah lulus kuliah.  

 

3. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk psikoedukasi (dalam hal ini 

seminar). Adapun materi yang diberikan mengenai: (1) informasi mengenai jurusan-jurusan yang 

ada di Universitas dan (2) bakat dan minat. Psikoedukasi diberikan pada hari Jumat, tanggal 28 

April 2017 di SMU Xaverius 3, Palembang pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB. 

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan selama 1 hari karena padatnya kegiatan yang ada di 

sekolah ini. Selain itu pada hari Jumat, jadwal sekolah hanya sampai dengan pukul 12.00 WIB. 

Oleh karena itu pula maka kegiatan hanya dilakukan hingga pukul 11.30 WIB.  

 

Sekolah SMU Xaverius 3, Palembang ini dipilih sebagai lokasi untuk pelaksanaan psikoedukasi 

ini karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta favorit di Palembang. Di sekolah ini 

juga terdapat murid SMU kelas 2 yang jumlahnya banyak, yaitu sekitar 240 orang siswa. Terdapat 

8 kelas untuk SMU Kelas 2 di sekolah ini dengan kapasitas sekitar 35-40 siswa per kelasnya. 

Karena keterbatasan ruang yang dijadikan tempat pelaksanaan psikoedukasi maka psikoedukasi 

ini hanya diikuti oleh 118 siswa (4 kelas) yang dibagi ke dalam 2 sesi. Jadi sesi ke-1 diikuti oleh 

2 kelas dan sesi ke-2 diikuti oleh 2 kelas juga.  

 

Materi pertama disampaikan oleh Ibu Agustina, M.Psi., Psikolog yang merupakan staf pengajar di 

Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Materi pertama ini berisi informasi mengenai 

jurusan-jurusan yang ada di Universitas. Informasi ini juga mencakup kesalahan dalam memilih 

jurusan, masalah-masalah yang muncul ketika salah memilih jurusan, cara memilih jurusan kuliah, 

dan jenis program studi/jurusan yang paling diminati di Universitas. Adapun materi presentasi 

memaparkan kesalahan dalam memilih jurusan, yaitu: (1) Saat masuk PT, mahasiswa masuk pada 

jurusan tidak sesuai dengan minatnya, (2) Pemilihan berdasarkan passing grade yang rendah, (3) 

Kurangnya informasi yang memadai berkaitan dengan pilihan jurusan, (4) Significant others 

(orangtua, saudara, pacar, dsb.). 

 

Berikutnya adalah materi mengenai masalah yang muncul ketika salah pilih jurusan (Susilowati, 

2008). Pertama, konflik psikologis. Yaitu rasa kecewa, menyesal, tertekan, tidak nyaman, capek 

dan jengkel, pusing. Kedua, konflik akademik. Meliputi IPK dan nilai rendah, mengulang mata 

kuliah, tidak termotivasi, bolos kuliah, malas belajar, sulit memahami materi kuliah. Ketiga, 

konflik relasional. Yaitu labelling negatif, diacuhkan oleh teman satu jurusan, minder, diremehkan, 

konflik dengan orangtua, dan konflik dengan dosen. 

 

Selanjutnya materi yang dipaparkan mengenai cara memilih jurusan kuliah. Dalam materi ini 

dijelaskan ada 5 (lima) cara untuk memilih jurusan kuliah. Cara pertama adalah sesuaikan dengan 

bakat dan potensi. Kedua, sesuaikan dengan keinginan, jangan ikut-ikutan. Ketiga adalah cari 

informasi yang akurat mengenai jurusan yang diinginkan. Keempat yaitu sesuaikan dengan faktor 

keuangan. Kelima, carilah alternatif jurusan agar mempunyai persiapan, jika tidak jadi masuk PT 

yang dituju. 
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Materi berikutnya adalah mengenai program studi. Penjelasan materi ini meliputi materi/topik 

pembelajaran yang akan dipelajari di program studi tersebut dan prospek atau lapangan pekerjaan 

sesuai dengan program studi tersebut. Adapun program studi yang dipaparkan sebanyak 14 

program studi, meliputi (1) Teknologi Informasi/Ilmu Komputer, (2) Akuntansi, (3) Hukum, (4) 

Kedokteran Umum, (5) Komunikasi, (6) Desain Komunikasi Visual, (7) Manajemen, (8) 

Hubungan Internasional, (9) Teknik Sipil, (10) Teknik Arsitektur, (11) Teknik Industri, (12) 

Teknik Mesin, (13) Teknik Elektro, dan terakhir (14) Psikologi. 

 

Materi yang kedua mengenai bakat dan minat disampaikan oleh Bapak Untung Subroto, M.Psi., 

Psikolog yang merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 

Tarumanagara. Materi ini mencakup tentang pengertian bakat dan minat serta cara sederhana untuk 

mengetahui bakat dan minat pribadi. Dalam materi ini juga dipaparkan mengenai hubungan antara 

bakat dan minat dengan jurusan yang dipilih, jenis-jenis bakat, dan kemungkinan kendala yang 

harus dihadapi di dalam perkuliahan.  

 

Dalam psikoedukasi ini, metode tanya jawab dijadikan sebagai cara untuk mengevaluasi 

keefektifan psikoedukasi yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta juga 

menunjukkan apakah para peserta memahami isi dari psikoedukasi yang telah disampaikan oleh 

pembicara.  

 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Oleh karena pelaksanaan kegiatan adalah hari Jumat di pagi hari, maka tim pembicara datang ke kota 

Palembang satu (1) hari sebelum kegiatan di mulai. 

Kamis, 27 April 2017 

Perjalanan dari Jakarta menuju Palembang. Setibanya di Palembang, tim pembicara mengunjungi sekolah, 

lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dan bertemu dengan Kepala Sekolah, lalu mengatur waktu untuk 

acara psikoedukasi keesokan hari. 

Jumat, 28 April 2017 

- Tim pembicara mendatangi SMU Xaverius 3, tempat berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat pada pukul 07.00 WIB.  

- Psikoedukasi dimulai dengan pembukaan oleh guru BK. 

- Psikoedukasi ini diberikan dalam bentuk seminar yang dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu: (1) Sesi 

Kesatu mengenai jurusan-jurusan yang ada di Universitas, (2) Sesi Kedua mengenai bakat dan minat. 

- Sesi Kesatu disampaikan oleh Ibu Agustina selama 60 menit yang diikuti dengan sesi tanya jawab. 

- Sesi Kedua disampaikan oleh Bapak Untung Subroto selama 60 menit yang diikuti dengan sesi tanya 

jawab. 

- Seminar ini disampaikan ke dalam 2 (dua) kelas yang berbeda dengan peserta (siswa) yang berbeda 

pula. 

- Selesai seminar, tim pembicara menutup kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menemui 

pihak sekolah yang diwakilkan oleh guru BK, lalu pihak sekolah menyerahkan sertifikat tanda terima 

kasih kepada tim pembicara. 

- Kegiatan ini selesai sekitar pukul 11.30 WIB. 

Sabtu, 29 April 2017 

Tim pembicara mengunjungi SMU Xaverius 3 karena ada kegiatan jalan santai di sekolah tersebut 

berkenaan dengan perayaan pesta ulang tahun sekolah. 

Minggu, 30 April 2017 

Tim pembicara kembali ke Jakarta. 

Berikut merupakan jadwal pelaksanaan psikoedukasi. 
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Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan psikoedukasi 

Waktu Kegiatan 

07.00 – 07.30 Tim pembicara tiba di SMU Xaverius 3 dan 
memperkenalkan diri kepada Kepala Sekolah dan Guru BK 
yang membantu pelaksanaan psikoedukasi ini. 

07.30 – 08.30 Penyampaian materi mengenai jurusan-jurusan yang ada 
di Universitas oleh Ibu Agustina untuk sesi ke-1 dan 
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 

08.30 – 09.30 Penyampaian materi mengenai bakat dan minat oleh 
Bapak Untung Subroto untuk sesi ke-1 dan dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. 

09.30 – 10.30 Penyampaian materi mengenai jurusan-jurusan yang ada 
di Universitas oleh Ibu Agustina untuk sesi ke-2 dan 
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 

10.30 – 11.30 Penyampaian materi mengenai bakat dan minat oleh 
Bapak Untung Subroto untuk sesi ke-2 dan dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. 

11.30 – 12.00 Berpamitan dengan pihak sekolah yang diwakilkan oleh 
guru BK dan penyerahan sertifikat tanda terima kasih dari 
sekolah kepada tim pembicara. 

 

4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Psikoedukasi disampaikan dengan judul “Psikoedukasi mengenai Kesesuaian antara Minat dan 

Bakat dengan Pemilihan Jurusan di Universitas pada Siswa di SMU”. Psikoedukasi ini dihadiri 

oleh 118 peserta yang merupakan siswa SMU Kelas 2 SMU Xaverius 3, Palembang beserta 

beberapa guru kelas. Para peserta tampak sangat antusias dengan setiap materi yang disampaikan. 

Hal ini tampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan suasana psikoedukasi yang kondusif.  

 

Para peserta juga tampak puas dengan presentasi yang disampaikan dan jawaban yang diberikan 

atas setiap pertanyaan mereka. Para peserta mengaku senang karena baru pertama kali ada seminar 

yang memaparkan tentang jurusan-jurusan yang ada di Universitas, yang sebenarnya memang 

sangat mereka butuhkan. Pihak sekolah juga berharap psikoedukasi semacam ini dapat diberikan 

secara rutin di sekolah tersebut dengan topik lain yang relevan dengan masa remaja. 

 

Khabriyan, et al. (2015) yang telah menunjukkan usaha untuk membantu dengan cara memberikan 

kampanye memilih program studi sesuai minat dan bakat bagi siswa SMU di Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, disimpulkan bahwa membuat sebuah kampanye 

yang tidak biasa dapat memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola pikir siswa 

(Khabriyan, et al., 2015). Dengan demikian hasil ini dapat dikatakan sejalan dengan hasil 

kampanye Khabriyan, et al. (2015). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para peserta telah 

mendapatkan psikoedukasi mengenai kesesuaian antara minat dan bakat yang dimiliki dengan 

berbagai jurusan yang ada di Universitas beserta bidang pekerjaan yang dapat digeluti setelah lulus 

kuliah. Di samping itu, para peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai jurusan 

yang ada di Universitas pada umumnya dan yang ada di Universitas Tarumanagara secara khusus. 
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Peserta pun menyadari bahwa mereka harus memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat 

mereka, serta belajar dengan giat agar cita-cita mereka dapat tercapai.  

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa tidak semua siswa SMU kelas 2 di SMU 

Xaverius 3, Palembang dapat mengikuti psikoedukasi ini karena keterbatasan tempat. Oleh karena 

itu, pihak sekolah sempat menyayangkan hal ini. Pihak sekolah mengatakan bahwa sebaiknya 

psikoedukasi semacam ini diberikan kepada semua siswa SMU. Namun memang adanya 

keterbatasan tempat (dalam hal ini ruangan), maka tidak semua siswa dapat mengikuti dan 

mendapatkan pemaparan mengenai hal ini. Untuk rencana pemberian psikoedukasi berikutnya, 

sebaiknya pihak sekolah dan tim pembicara membuat perencanaan yang lebih matang agar semua 

siswa SMU dapat mengikuti psikoedukasi ini. Selain itu, pihak sekolah juga menyarankan agar 

psikoedukasi dapat diberikan secara rutin, misalnya setiap satu tahun sekali dengan topik yang 

berbeda agar siswa bisa mendapatkan pengetahuan selain dari para guru sekolahnya. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara. Kegiatan ini berlangsung di SMU Xaverius 3, 

Palembang. 
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ABSTRAK 

Produk bordir di Sentral Bordir Kawalu sebagai kawasan industri rumahan sudah terkenal sejak lama memiliki nilai 

jual tinggi. Namun berdasarkan hasil kajian sektor tersebut teridentifikasi masalah kurangnya kesadaran branding 

khususnya pada pengembangan logo dan kemasan produk. Identitas merek produk dan atribut tidak konsisten dan 

tidak memiliki sistem yang konsisten. Perancangan desain kemasan belum ditangani profesional. Sebagai akibatnya 

kemasan tidak memiliki identitas merek dan citra merek produk tidak memiliki kekhasan. Selain itu dari sisi fisik 

kurang memiliki daya tahan, cepat rusak dan tidak terproteksi dengan baik atau berpotensi ditiru pengrajin bordir 

lain. Kondisi serupa dialami oleh usaha bordir Al Basith dan AQL dan di Sentral Bordir Kawalu Tasikmalaya. Usaha 

dilakukan tim PKM dari Untar terdiri dari personil gabungan antara program studi DKV dan Manajemen FE Untar 

secara bertahap melakukan pembenahan dari manajemen produksi dan identitas merek serta desain kemasan. 

Sasaran kelompok usaha yang mendapat perhatian adalah produk dari usaha rumahan bordir Al Basith dan AQL. 

Capaian hasil kegiatan PKM terdiri dari prototipe desain merek dan kemasan untuk ke dua merek produk Al Basith 

dan AQL. 

Kata kunci: Desain kemasan, daya saing, identitas visual, logo merek 

 

1. PENDAHULUAN 

Kota Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu daerah di Propinsi Jawa Barat yang menyimpan 

potensi kreativitas seni bordir. Saat ini bordir merupakan komoditas unggulan industri kecil 

menengah Kabupaten Tasikmalaya maupun Kota Tasikmalaya. Jumlah usaha bordir di Kota 

Tasikmalaya pada tahun 2013 mencapai 1.356 unit dengan nilai investasi mencapai                                             

Rp. 222.549.546.000,- dan nilai produksi sebesar Rp. 977.616.576.000,- Jumlah tenaga kerja 

terserap sebanyak 13.366 orang dengan sentral bordir di Kecamatan Kawalu, Cibeureum, 

Tamansari, Mangkubumi dan Tawang. (www.bsn.go.id). Khusus di Kabupaten Tasikmalaya usaha 

bordir dikembangkan di 84 desa atau 29 kecamatan seperti: Sukaraja, Karangnunggal, Cikatomas 

dan Pancatengah. Data Dinas Koperindag. Kab. Tasikmalaya tahun 2011, menyarikan jumlah 

usaha bordir sebanyak 2.078 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 17.201 orang, 

nilai bahan baku Rp. 14.841.447.000,- serta nilai produksi mencapai Rp. 743.083.200.000,- Jika 

dikaitkan dengan perkembangan produk fesyen dan garmen di Indonesia, maka bukan tidak 

mungkin angka tersebut cenderung semakin besar. Kreativitas bordir diaplikasikan pada aneka 

produk seperti: baju koko, mukena, kerudung, kemeja pria, busana wanita, tas wanita bahkan 

kelom gelius juga divariasikan dengan bordir. Pemasaran dilakukan pada Grosir Pasar Tanah 

Abang, kemudian disalurkan pada berbagai kota besar dan luar negeri oleh distributor. 

 

http://www.bsn.go.id/
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Seiring dengan pengembangan potensi tersebut, Dinas Koperindag. Kab. Tasikmalaya memberi 

fasilitas untuk membangun dan meningkatkan daya saing bordir Tasik dari produk lokal maupun 

produk luar. Fasilitas tersebut antara lain pelatihan dan dukungan BLK, pendanaan, peralatan, 

sarana promosi melalui Rumah Tasik, pameran dalam-luar negeri, fasilitator perbankan-CSR dan 

fasilitas lainnya. Melalui fasilitas tersebut maklun dan pengusaha bordir dapat mengembangkan 

kreativitas bordir Tasik sehingga memiliki eksistensi menjadi salah satu kota seni kriya Indonesia 

seperti: Kota Solo, Yogyakarta atau Bandung. Selain itu Masyarakat Ekonomi Asean sebagai 

tantangan bagi sektor bordir Tasikmalaya untuk mengambil peluang eksport ke tingkat Asia, 

seperti: Malaysia.  

 

Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra usaha bordir, maka kegiatan pengabdian 

masyarakat pada periode Agustus 2016 difokuskan untuk mengatasi aspek produksi khususnya 

pengembangan desain kemasan dan logo merek. Pengembangan citra produk dalam rangka 

menciptakan nilai tambah dengan merancang logo dan desain kemasan sebagai target pada 

kegiatan ini. Melalui kegiatan tersebut diharapkan produk mitra memiliki keunikan atau ciri khas 

dari sisi pengemasan dan tampilan logo merek sehingga menambah keunggulan bagi usaha bordir 

khususnya pada produk milik Haji Hakim dan Haji Aip Zenal.  

 

Sebagai dasar pengembangan merek dilakukan dengan mengimprovisasi kondisi alam pasundan 

serta kehidupan sosial budaya masyarakat Tasikmalaya. Kondisi alam dan sosial budaya 

masyarakat menciptakan kegeniusan lokal berupa motif batik Tasikmalaya, yang kemudian 

digunakan sebagai sumber inspirasi pengembangan logo merek dan kemasan bordir Tasikmalaya. 

Untuk itu pendekatan yang diperkenalkan kepada pihak mitra adalah: berdikusi atau berbincang-

bincang dalam rangka mendapatkan insight serta “mimpi-mimpi” para pengusaha bordir. 

Kontinyuitas mengevaluasi dan mengembangkan brand image produk bordir akan menjadi 

keunggulan bagi mitra sehingga memperkuat daya saing usaha bordir di Sentral Bordir Kawalu. 

Berdasarkan kondisi eksisting mitra, rencana kegiatan PKM Untar memfokuskan pada 

”Pengembangan desain logo merek dan desain kemasan produk bordir Al Basith dan AQL”  

 

Berdasarkan kondisi eksisting teridentifikasi masalah mitra berkaitan dengan aspek produksi, 

dengan jenis produk baju koko dan gamis pria. Kedua produk tersebut perlu sentuhan ipteks supaya 

pengrajin dapat meningkatkan daya saing bordir di masa mendatang. Identifikasi prioritas masalah 

mitra sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Kondisi Eksisting Mitra 

Prioritas Masalah  

Mitra Usaha Bordir Tasik 

UKM Bordir  

Al Basith 

UKM Bordir  

AQL 

 Desain logo merek dan kemasan belum 

dirancang sesuai dengan aspek branding 

 Belum ada konsep pengembangan identitas 

merek dan kemasan 

Desain  

Bordir Baju 

Desain  

Bordir Gamis  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi merek dan kemasan yang pernah dibuat 

sebelumnya. Khususnya produk AQL belum memiliki kemasan sedangkan Al Basith sudah 

memiliki logo merek namun belum memiliki desain kemasan yang konsisten. Untuk 

mengembangkan branding produk tersebut dilakukan pendampingan mitra untuk mendesain logo 

merek dan desain kemasan. Kerja sama atau koordinasi dengan mitra diutamakan, dikarenakan 

dalam proses perancangan memerlukan masukan berupa visi, misi serta impian-impian di masa 
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depan terhadap produk bordir. Selanjutnya dibutuhkan investigasi mendalam terhadap mitra 

sebagai klien yang sedang memerlukan pemecahan masalah pengembangan kemasan. Daftar 

investigasi diperlukan dari pihak mitra sebagai berikut: 

1. Siapa konsumennya? 

2. Di lingkungan mana produk akan bersaing? 

3. Pada harga jual berapa produk akan dijual? 

4. Berapa besar biaya produksi? 

5. Berapa lama kerangka waktu dari saat pembuatan desain sampai pemasaran? 

6. Apa metode distribusi yang direncanakan?  

 

Daftar pertanyaan di atas dipakai sebagai dasar mencari data terkait produk & merek serta arah 

pengembangan karakter sesuai keinginan pasar dan produsen. Tahapan membangun merek 

membutuhkan langkah-langkah penting dan menjadi dasar pemikiran sebelum melangkah pada 

proses selanjutnya (Soebiantoro, 2013:84). Tahapan ini disebut brand steps terdiri dari tiga 

meliputi fondasi, komunikasi dan evaluasi. Kegiatan pada PKM ini terfokus pada tahap fondasi. 

Masing-masing tahapan pada Gambar 2 dijabarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Tahapan Membangun Merek 

1. Tahapan fondasi atau perancangan konsep logo merek  
Tahapan ini merupakan kerangka internal membangun suatu merek dengan berfungsi sebagai 

kerangka berpikir atau sebagai alasan klien membutuhkan desain merek dan kemasan. Di tahapan 

ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi tujuan utama perancangan. Secara mendasar ke 

dua produsen merek Al Basith dan AQL sedang membutuhkan identitas visual untuk memberikan 

nilai tambah produk. Harapan ke depan rencana tersebut menjadi dasar pengembangan branding 

dari produk yang bernilai diversifikasi. Soebiantoro mengatakan berbagai faktor penting pada 

tahapan ini yaitu:  

1. Temukan impian anda 

2. Gali kekuatan dan kembangkan 

3. Tentukan konsumen 

4. Ciptakan persepsi 

5. Bentuk karakter merek 

6. Buatlah aturan internal 

7. Pahami organisasi 

8. Urus legalitas 

 

Daftar fondasi di atas menjadi dasar penggalian data untuk Merk Al Basith dan AQL, dimana 

kedua pemilik belum memikirkan konsep branding tersebut sebelumnya. Konsep usaha dari 

pengusaha bordir tersebut masih sederhana dengan orientasi produksi seperti pengrajin bordir 

lainya di Sentral Kawalu. Dengan demikian  konsep produksi masih mengikuti trend atau mode 

yang sedang diminati oleh pasar, belum berani membuat terobosan merek secara kreatif atau 

berbeda dengan pengrajin lainnya. Peran PKM Untar mengarahkan mimpi dan harapan pengrajin 

1. Fondasi 2. Komunikasi 3. Evaluasi 
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supaya menjadi berbeda dan unggul dibandingkan dengan produk bordir sejenis di Sentral Bordir 

Kawalu. Kegiatan PKM periode ini sebatas memberi pengarahan mimpi-mimpi dan semangat baru 

sehingga pengrajin bersedia berpindah dari cara produksi dan pemasaran tradisional ke arah 

pemasaran lebih maju dengan memperkenalkan dasar-dasar branding. Kegiatan tersebut bersifat 

mengajarkan tahap fondasi dan membuat simulasi pengemasan produk dengan desain berbeda dari 

tampilan produk sebelumnya. Dengan demikian kegiatan pada tahap kedua dan ketiga belum dapat 

dilakukan pada kegiatan ini, sehingga fokus pada tahap komunikasi dan evaluasi akan dilakukan 

pada kegiatan PKM selanjutnya.  

 

2. Tahapan perancangan ulang desain logo merek dan kemasan 
Pada tahapan ini dilihat beberapa faktor terkait proses perancangan yang sepenuhnya belum 

komprehensif. Dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan tempat maka tahapan berikutnya masuk 

pada tahap redesain logo merek Al Basith dan AQL. Kegiatan identifikasi klien dan produk 

terangkum sebagai berikut: 

 

Nama merek     : Al Basith.  

Klien              : H. Hakim  

Produk           : Baju koko bordir  

Target market         : SES A, B+ 

Wilayah pemasaran    : Perkotaan wilayah Indonesia 

Mandatori         : Logo Al Basith 

Slogan             : Modern Wear, Export Quality 

 

Nama merek         : AQL 

Klien              : H. Aip Zenal Arifin 

Produk           : Baju gamis 

Target market         : SES A, B+ 

Wilayah pemasaran    : Perkotaan wilayah Indonesia 

Mandatori         : Logo AQL 

Slogan              : Exclusive Wear 

 

Simpulan sementara hasil pembicaraan dengan Haji Hakin selaku pemilik Merek Al Basith adalah: 

Pemilik menginginkan produk baju koko tetap memiliki sentuhan bordir khas Tasikmalaya dengan 

memiliki ciri atau karakter Al Basith berkualitas ekspor dan modern. Pemilik mempunyai impian 

suatu hari nanti Merek Al Basith akan menjadi produk ekspor sehingga tidak berkesan grosiran. 

Gambaran proses wawancara dengan Haji Hakim terlihat pada gambar berikut:  

   

 

 

 

 

Gambar 2. Suasana wawancara dengan Haji Hakim  
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Selanjutnya simpulan sementara dari hasil pembicaraan dengan Haji Aip Zenal Arifin selaku 

pemilik Merek AQL adalah: Pemilik menginginkan produk gamis dengan sentuhan bordir khas 

Tasikmalaya dengan memiliki ciri atau karakter AQL berkualitas ekspor dan eksklusif. Gambaran 

dari proses wawancara dengan Haji Aip Zenal Arifin terlihat pada gambar berikut:  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Suasana wawancara dengan H. Aip Zenal Arifin 

Berdasarkan tahapan di atas, aktivitas selanjutnya proses redesain logo merek. Proses ini terdiri 

dari empat tahapan yaitu: (1) Rancangan awal atau rought design logo merek Al Basith. Proses ini 

dapat dilakukan setelah mengumpulkan beberapa data visual dan insight untuk merek Al Basith. 

(2) Menggali ide/gagasan visual dengan proses visualisasi secara digital. (3) Proses 

mengkomposisikan logo merek baru dengan latar belakang. (4) Finishing atau selesai.  Gambaran 

proses desain merek logo dan kemasan terlihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mood Board (Papan Referensi) 
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Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Desain Latar Belakang Kemasan AQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Desain akhir kemasan produk Al-Basith dan AQL 
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PENYERAHAN CAPAIAN HASIL RANCANGAN 

Setelah desain selesai menjadi prototipe selanjutnya diserahkan untuk meminta masukan dari para 

pemilik merek AQL dan Al-Basith, dan jika ada masukan terkait desain masih dapat dijadikan 

revisi /evaluasi. Setelah itu maka desain masuk ke dalam proses pra cetak dalam file digital. 

Selanjutnya masuk pada proses cetak offset dan selesailah sudah proses perancangan dan hasil 

cetakan diserahkan kembali kepada para pemilik sebagai klien pemilik produk. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Gambar 8. Penyerahan Kemasan  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Rangkaian kegiatan PPm menghasilkan solusi berdasarkan latar belakang permasalahan mitra 

dengan kesimpulan solusi sebagai berikut :  
1) Menghasilkan dua hasil rancangan logo merek untuk Al-Basith dan AQL dengan sistem grafis 

dapat dipakai pada semua media cetak maupun non cetak.  

2) Menghasilkan dua hasil rancangan desain kemasan beserta implementasi logo merek Al-Basith dan 

AQL. 

3) Menghasilkan sumbangan dua paket box kemasan yang sudah dicetak dengan cetak offset 

Saran : 
1) Diperlukan proses pendampingan lanjutan untuk memantau seberapa efektif dan impresi konsumen 

terhadap penggunaan kemasan hasil PPm tersebut di pasaran. 

2) Diperlukan media pendukung untuk lebih mengaktifasi value ke dua produk,  Al-Basith dan AQL 

seperti aktivasi pada media sosial, media cetak seperti brosur, dsb 

3) Masih diperlukan proses evaluasi terhadap citra produk Al Basith dan AQL setelah menggunakan 

desain kemasan dan logo merek setelah beberapa waktu. 
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ABSTRAK 

Berdasarkan pembicaraan tim PKM Untar kepada pemilik perusahaan maka tim PKM Untar menemukan bahwa 

perusahaan ini tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur secara tertulis. Akhirnya Tim PKM Untar 

menawarkan diri untuk membuat Standar Operasional Prosedur bagi perusahaan ini. Pihak perusahaan setuju 

untuk bekerja sama. Tim PKM Untar akan melakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur dengan cara 

melakukan observasi kegiatan di perusahaan. Observasi yang dilakukan termasuk pengamatan di lapangan dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembuatan standar operasional prosedur. Adapun 

observasi akan dilakukan kurang lebih selama lima sampai dengan enam bulan. Keluaran yang diharapkan akan 

dihasilkan adalah modul Standar Operasional Prosedur bagi perusahaan yang diobservasi. 

Kata kunci: Standar Operasional Prosedur 

 

1. PENDAHULUAN 

Standar operasional prosedur seringkali dilupakan oleh pengusaha kecil ketika mereka hendak 

memulai suatu usaha. Hal ini dikarenakan pengusaha kecil cenderung mengandalkan 

pengalaman pemilik dalam menjalankan usaha dan tidak mendokumentasikannya. Pengalaman 

pribadi pemilik sebelumnya akan diberitahukan secara lisan kepada penerusnya.  

Apabila usaha yang dilakukan adalah usaha warisan dari orang tua, maka mereka akan 

menjalankan usaha sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Apabila 

usaha yang dirintis bukan warisan, maka mereka cenderung melakukan “trial and error” pada 

sistem perusahaannya.  

Kemudian, dikarenakan ruang lingkup usaha tidak terlalu besar, maka setiap pengambilan 

keputusan dilakukan secara sentralisasi. Hal ini mengakibatkan kecenderungan setiap 

karyawan untuk melakukan kegiatan operasional sehari-hari sesuai dengan perintah dan 

panduan pemilik saja. Dengan demikian, sangat jarang ada pengusaha kecil yang membuat 

standar operasional prosedur dalam menjalankan perusahaan. 

Karyawan terbiasa melakukan yang apa yang diminta oleh pemilik dan mengulangi hal yang 

sama di kemudian hari. Hal ini mengakibatkan sulitnya rotasi karyawan. Selain itu, kegiatan 

operasional akan terganggu apabila karyawan yang biasa mengerjakan bagiannya tidak masuk 

kerja. Sebagai tambahan, perusahaan juga sulit untuk beroperasi tanpa kehadiran pemilik 

perusahaan. 

mailto:ekawatisanny@yahoo.com
mailto:andiwijayasemm@yahoo.com
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Terkait dengan diskusi yang dilakukan tim PKM Untar dengan pihak UMKM maka tim PKM 
Untar menawarkan solusi untuk membuat Standar Operasional Prosedur untuk perusahaan 

terkait. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

PKM kali ini dilakukan dengan cara observasi. Observasi adalah sistem atau rencana untuk 

mengamati perilaku. Selain itu, observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2010). 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa sehingga observer atau pengamat berada bersama objek yang 

diselidiki disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa tersebut berlangsung, misalnya 

melalui film, slide atau foto. Teknik observasi terbagi menjadi dua macam, yaitu teknik 

observasi terbuka dan observasi tertutup. 

Observasi Terbuka 

Adalah bentuk observasi yang ideal dan paling dapat dipertanggungjawabkan. Pada teknik ini, 

peneliti melakukan observasi secara terang-terangan dan dengan mengungkapkan identitas 

pribadi maupun institusi yang diwakilinya secara jelas. Selain itu, orang yang akan diobservasi 

tidak merasa dikecoh atau ditipu, hal inilah yang menjadi keunggulan observasi terbuka. 

Observasi Tertutup 

Observasi tertutup dilakukan secara diam-diam dan peneliti tidak mengungkapkan identitas 

pribadi maupun institusinya bahkan dirahasiakan. Misalnya untuk mengobservasi observer 

menyamar menjadi sesuatu.   

Dalam PKM ini tim Untar akan melakukan observasi langsung dan terbuka. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luaran yang dihasilkan adanya standar operasional prosedur yang telah dicatat meliputi 

prosedur penyiapan barang–gudang, prosedur pengiriman barang, prosedur pengepakan 

barang, prosedur pengecekan barang, prosedur pengajuan reimburse, prosedur pengajuan 

pembelian dan penerimaan barang, prosedur pengajuan kas bon, prosedur pengajuan dana 

operasional, prosedur penerimaan pembayaran dari pelanggan, prosedur 

penagihan/penerimaan pembayaran dari pelanggan, prosedur pembuatan surat jalan, prosedur 

pembuatan nota (invoice), prosedur pembelian peralatan kantor, prosedur pembelian. 

Adapun masing-masing prosedur adalah tertulis seperti di bawah ini. 

Prosedur Pembelian 

Tujuan: 

1. Pemesanan barang ke pemasok sesuai dengan kebutuhan. 

2. Memastikan pengiriman barang dari pemasok tepat waktu dan sesuai dengan pemesanan. 

Prosedur: 

1. Menerima dan menganalisa Formulir Usulan Purchase Order dari Gudang. 

2. Buat Purchase Order dengan cara menginput data Formulir Usulan Purchase Order ke 

program Accurate, masukan jumlah barang yang akan dipesan, dan memberikan Purchase 

Order ke Kepala Divisi. 

3. Kepala Divisi mengecek Purchase Order, dan menandatanganinya apabila sesuai dengan 

kebutuhan. Setelah itu, diberikan ke Admin untuk diproses ke pemasok. Jika Kepala Divisi 
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tidak menyetujui Purchase Order, maka Purchase Order akan dikembalikan ke Admin 
untuk dianalisa ulang. 

4. Admin akan memproses Purchase Order yang telah ditandatangani ke pemasok melalui 

telepon, sms, atau bbm. Setelah itu, Admin akan memantau dan memastikan pengiriman 

barang dari pemasok tepat waktu. 

5. Menerima dan memeriksa Formulir Datang Barang dan informasi dalam Buku Pemasok 

dan Harga dari bagian Gudang, menginputnya dalam program Accurate untuk membuat 

Purchase Invoice. Jika terdapat perubahan harga, lakukan penyesuaian harga jual pada 

program Accurate. 

6. Memberikan Purchase Invoice ke bagian Keuangan untuk diproses pembayarannya. 

Prosedur Pembelian ATK 

Tujuan: Pembelian peralatan kantor sesuai dengan kebutuhan 

Prosedur: 

1. Isi formulir permintaan ATK sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian 

2. Formulir yang sudah diisi diserahkan ke bagian finance  

3. Bagian finance akan membuat anggaran biaya sesuai dengan data harga yang sudah ada 

sebelumnya supaya bagian pembelian ATK mempunyai patokan harga 

4. Setelah dibuat anggaran maka finance akan menyerahkan anggaran tersebut ke bagian 

accounting untuk dimintakan persetujuan 

5. Setelah disetujui maka accounting akan mengeluarkan dana sesuai dengan anggaran yang 

diajukan kepada bagian yang mengajukan.  

6. Bagian yang mengajukan akan membeli ATK dan memberikan nota pembelian ke bagian 

finance 

Prosedur Pembuatan Nota 

Tujuan: 

Memastikan bahwa Nota (Invoice) dibuat berdasarkan barang yang telah disiapkan dan dicek, 

serta sesuai dengan nama pelanggan. 

Prosedur: 

1. Menerima Delivery Order dari bagian pengecekan barang. 

2. Jika terjadi perubahan kuantitas yang terdapat pada Delivery Order, pada program 

Accurate, buat Sales Order untuk memperbaiki kuantitas pada Delivery Order. Masukan 

jumlah ikat atau jumlah kantong pada kolom keterangan.  

3. Pada program Accurate, buatkan Nota (Invoice) sesuai dengan Delivery Order yang telah 

diperbaiki. Jika program pembuatan Nota (Invoice) tidak jalan, tanyakan ke bagian 

penagihan, apakah ada retur atau masalah tagihan. 

4. Cantumkan nomor sesuai Delivery Order pada Nota (Invoice) tersebut. 

5. Nota (Invoice) diberikan ke bagian pengepakan barang. 

Prosedur Pembuatan Surat Jalan 

Tujuan: 

Memastikan bahwa Surat Jalan dibuat berdasarkan kuantitas bal atau karung yang telah 

disiapkan. 

Prosedur: 

1. Menerima informasi jumlah karung yang akan dikirimkan dari bagian pengepakan barang. 

2. Buat Surat Jalan sesuai dengan informasi dari bagian pengepakan barang. 

3. Surat Jalan diberikan ke bagian pengepakan barang untuk kemudian diberikan ke bagian 

pengiriman. 

Prosedur Penagihan Pelanggan 

Prosedur: 

1. Siapkan Nota/ Invoice yang akan jatuh tempo 
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2. Siapkan nomor telepon pelanggan yang akan ditagih. 
3. Telepon, WA pelanggan untuk mengingatkan pelanggan bahwa nota akan jatuh tempo. 

4. Apabila sudah jatuh tempo tetapi pelanggan belum juga membayar, telepon kembali 

pelanggan yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran sesuai dengan jumlah yang 

tercantum di nota. Apabila pelanggan belum juga bisa melunasi pembayarannya, minta 

kepada pelanggan untuk membuat surat pernyataan kapan pelanggan tersebut bisa 

membayar hutangnya (waktu disesuaikan dengan kesepakatan perusahaan) dan 

tandatangan di atas materai. 

Prosedur Penerimaan Pembayaran Dari Pelanggan 

Penerimaan Pembayaran dari pelanggan bisa berupa Bilyet Giro, Cek, Transfer, maupun Tunai. 

Bilyet Giro (BG) & Cek 

Untuk penerimaan pembayaran melalui BG, pastikan penulisan pada BG tersebut tidak ada 

kesalahan apapun, apabila ada kesalahan segera konfirmasi ke pelanggan untuk memperbaiki 

dan tandatangan lagi di BG tersebut, supaya apabila BG tersebut disetor ke Bank tidak terjadi 

penolakan dari pihak Bank. 

Usahakan waktu BG disetor ke Bank tidak melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran, supaya 

dana bisa masuk ke perusahaan dan pelanggan bisa melakukan pembelian lagi. 

Instruksi Kerja Penyetoran Bilyet Giro ke Bank: 

1. Siapkan Bilyet Giro & Formulir Penyetoran sesuai dengan Account Bank yang dipakai oleh  

perusahaan. 

2. Isi Formulir Penyetoran sesuai dengan apa yang tercantum di Bilyet Giro (No. Rek 

Penerima, Nama Pemilik Rekening, Nama Penyetor, No Telp Penyetor, Tanggal, Nama 

Bank, Nominal, tandatangan) cek kembali formulir sebelum disetor ke bank. 

3. Setelah Transaksi di Bank selesai input ke Penerimaan pembayaran pelanggan di Accurate 

(Instruksi kerja penginputan terlampir), setelah selesai diinput segera filing copy formulir 

ke folder penyimpanan bukti bank. 

4. Bilyet giro terlampir 

Instruksi Kerja Pembayaran melalui transfer: 

1. Informasikan No. Account perusahaan ke Pelanggan apabila Pelanggan akan melakukan 

pembayaran melalui transfer, pastikan tidak salah menginformasikan no. account 

2. Print Buku Bank setiap hari untuk mengecek dana yang masuk/ pembayaran dari 

pelanggan. 

3. Apabila sudah menerima pembayaran dari pelanggan segera konfirmasi ke Pelanggan 

bahwa kita sudah menerima pembayaran tersebut. 

4. Segera Input penerimaan pembayaran ke Accurate. 

5. Bukti transfer terlampir dari buku bank 

Instruksi Kerja Pembayaran Tunai dari Pelanggan: 

1. Hitung jumlah uang yang diterima apakah sudah sesuai dengan dengan nominal 

pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, apabila belum sesuai atau ada mata uang yang 

tidak berlaku segera konfirmasi ke pelanggan. 

2. Penyetoran pembayaran dari pelanggan ke Bank. 

3. Sebelum berangkat ke Bank isi dulu formulir penyetoran Bank untuk mempercepat proses 

transaksi di Bank, pastikan tidak salah menulis no account, nama pemilik account, 

penyetor, tanggal, nominal dan tandatangan. 

4. Setelah transaksi di Bank selesai, segera input pembayaran ke accurate. 

Instruksi Kerja Penerimaan Pembayaran dari Pelanggan ke Accurate: 

1. Pilih Daftar 

2. Pilih Penjualan 

3. Pilih Penerimaan penjualan 
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4. Pilih Baru 
5. Masukkan Nama Customer / pelanggan 

6. Pilih Bank yang menerima setoran dari Customer / pelanggan 

7. Isi menu dengan nama customer, isi tanggal sesuai dengan pembayaran penjualan 

8. Pilih simpan dan baru apabila masih ada penerimaan dari customer / pelanggan lain. 

9. Pilih simpan dan tutup apabila sudah selesai. 

10. Form penerimaan pembayaran dari customer terlampir 

Prosedur Pengajuan Dana Operasional 

Tujuan: pengajuan dana operasional berjalan dengan baik dan benar 

Prosedur: 

1. Untuk mengajukan dana / anggaran ke perusahaan, bagian finance wajib mengisi formulir 

pengajuan dana (formulir pengajuan dana terlampir). 

2. Setelah mengisi Formulir pengajuan dana bagian finance menyerahkan ke Bagian 

Accounting untuk diminta persetujuan. 

3. Apabila formulir sudah disetujui, maka pihak accounting akan mengeluarkan dana tersebut. 

4. Maka dana akan menjadi kas kecil. 

Prosedur Pengajuan Kas Bon Karyawan 

Tujuan: kas bon berjalan dengan baik dan benar 

Prosedur: 

1. Kas Bon Besar 

a. Isi Formulir Pengajuan Kas Bon Besar pegawai. 

b. Formulir diajukan ke bagian finance, 3 hari sebelum permintaan dana dicairkan. 

c. Bagian Finance mengecek Formulir pengajuan kas bon dan mengecek pembukuan 

piutang pegawai, apabila masih ada sisa piutang pegawai sebaiknya dikonnfirmasi 

terlebih dahulu ke pegawai yang bersangkutan atas piutang tersebut. 

d. Setelah selesai diproses di bagian finance, formulir diserahkan ke bagian Accounting 

untuk dimintakan persetujuan. 

e. Apabila bagian accounting sudah menyetujui, pihak accounting akan mengeluarkan 

dana tersebut ke bagian finance untuk didistribusikan ke pegawai, apabila pihak 

accounting tidak menyetujui maka formulir akan diserahkan kembali ke finance dan 

finance akan menyerahkan kembali ke pegawai. 

f. Pembukuan piutang terlampir 

2. Kas Bon Mingguan 

a. Masing – masing pegawai mengajukan kas bon ke bagian finance pada hari Jumat. 

b. Setelah data kas bon terkumpul, bagian finance menyerahkan ke bagian accounting 

untuk dimintai persetujuan atas kas bon tersebut. 

c. Apabila bagian accounting sudah menyetujui, pihak accounting akan mengeluarkan 

dana tersebut ke bagian finance untuk didistribusikan ke pegawai. 

Prosedur Pengajuan Pembelian Dan Penerimaan Barang Gudang 

Tujuan: 

1. Pengajuan pembelian barang sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan. 

2. Barang yang diterima dari pemasok sesuai jenis dan kuantitasnya dengan yang dipesan. 

Prosedur Pengajuan Pembelian: 

1. Review stok barang yang menipis dari Buku Stok secara manual, cek fisik barang tersebut 

di gudang, kemudian buatkan daftarnya. 

2. Buat Formulir Usulan Purchase Order. 

3. Memberikan Formulir Usulan Purchase Order ke bagian Admin. 

Prosedur Penerimaan Barang: 
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1. Staf Gudang Bongkar menerima barang yang dipesan dan mengisi Formulir Datang 
Barang. 

2. Memeriksa dan membongkar barang yang diterima, jika sesuai dengan nota pemasok dan 

Purchase Order. Jika tidak sesuai, konfirmasikan terlebih dahulu ke pemasok. 

3. Memeriksa kuantitas barang dan memberikan kode. 

4. Memberikan barang, Formulir Datang Barang, dan nota pemasok ke staf Gudang. 

5. Staf Gudang memeriksa kuantitas. Jika sesuai dengan Formulir Datang Barang dan nota 

pemasok, Staf Gudang menandatangani Formulir Datang Barang dan mencatatnya dalam 

Buku Pemasok dan Harga. Setelah itu, menyimpan barang serta memberikan Formulir 

Datang Barang dan informasi dalam Buku Pemasok dan Harga ke bagian Admin. 

Prosedur Pengajuan Reimburse 

Tujuan: uang pribadi yang dipakai untuk keperluan perusahaan tergantikan dengan benar. 

Prosedur: 

1. Isi formulir reimburse yang sudah disediakan bagian finance 

2. Menyerahkan formulir yang sudah diisi beserta nota-nota ke bagian finance 

3. Setelah bagian finance mengecek formulir dan nota maka formulir dan nota diserahkan ke 

bagian accounting untuk dimintakan persetujuan penggantian dana tersebut 

4. Setelah bagian accounting menyetujui pengajuan dana tersebut maka dana bisa dicairkan 

Prosedur Pengecekan Barang 

Tujuan: 

Memastikan bahwa barang yang telah disiapkan sesuai dengan Delivery Order. 

Prosedur: 

1. Siapkan peralatan yang diperlukan, seperti pulpen, lakban, dan gunting. 

2. Menerima Delivery Order dari bagian penyiapan barang. 

3. Mengambil barang pesanan yang telah disiapkan, sesuai dengan nama pelanggan yang 

tertera dalam Delivery Order. 

4. Untuk mempermudah proses pengecekan, ikat barang yang mempunyai bentuk yang mirip. 

5. Tuliskan jumlah ikat atau jumlah kantong dan masing-masing berisi berapa jenis. 

6. Pastikan bahwa fisik barang sesuai dengan kode, deskripsi, kuantitas, dan keterangan yang 

ada pada Delivery Order. 

7. Delivery Order diberikan ke bagian admin untuk pemrosesan Nota (Invoice). 

Prosedur Pengepakan Barang 

Tujuan: 

Memastikan bahwa pengepakan barang pesanan dilakukan dengan rapi dan kuat sesuai dengan 

nama pelanggan. 

Prosedur: 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti jarum, spidol, tali rafia, karung, dan gunting. 

2. Menerima Nota (Invoice) dari bagian Admin. 

3. Tuliskan informasi yang terdapat dalam Nota (Invoice), seperti: 

a. Nomor Nota (Invoice) 

b. Nama Pelanggan 

c. Alamat Pelanggan 

4. Dan tanda tangan Pengepak pada formulir buku alamat. 

5. Masukan Nota (Invoice) dalam amplop, kemudian tuliskan nama pelanggan pada amplop 

tersebut. 

6. Ambil barang yang telah disiapkan, sesuai dengan nama pelanggan yang tertera dalam Nota 

(Invoice). 

7. Masukan amplop Nota (Invoice) dalam salah satu kantong barang yang telah disiapkan. 
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8. Masukan barang yang telah disiapkan ke dalam karung. 
9. Jahit karung tersebut dengan rapi dan kuat. 

10. Tuliskan nama, alamat, nomor telpon pelanggan dan pengirim pada karung. 

11. Informasikan kepada bagian Admin, jumlah karung yang akan dikirimkan untuk 

pemrosesan Surat Jalan. 

12. Untuk pelanggan dalam kota, menerima Surat Jalan dari bagian Admin, yang kemudian 

diberikan ke bagian pengiriman beserta dengan barang. 

Prosedur Pengiriman Barang 

Tujuan: 

Memastikan bahwa pengiriman dilakukan tepat waktu kepada pelanggan dengan tepat. 

Prosedur: 

1. Kepala Bagian Pengiriman menerima informasi rencana pengiriman dari bagian Admin dan 

membuat jadwal pengiriman barang. 

2. Kepala Bagian Pengiriman menginformasikan jadwal pengiriman barang kepada Supir. 

3. Satu hari sebelum pengiriman dilakukan, KaBag Pengiriman menginformasikan kepada 

pelanggan dan Supir mengenai pengiriman yang akan dilakukan keesokan harinya. 

4. Kepala Bagian Pengiriman menerima barang, Nota (Invoice), dan Surat Jalan dari bagian 

pengepakan barang, kemudian memberikannya ke Supir. 

5. Supir mencocokkan Surat Jalan dan/atau Nota (Invoice) dengan barang, kemudian 

memasukan barang ke motor atau mobil bersama dengan KaBag Pengiriman. Nota 

(Invoice), Surat Jalan, dan kunci kendaraan disimpan oleh KaBag Pengiriman. 

6. Pada pagi hari pengiriman, KaBag Pengiriman melakukan check list harian kendaraan serta 

memberikan Nota (Invoice), Surat Jalan, kunci kendaraan, dan dana pengiriman kepada 

Supir. 

7. Setelah selesai mengirimkan barang, Supir memberikan Nota (Invoice), Surat Jalan, 

Formulir Perjalanan, struk pemakaian dana pengiriman, dan sisa dana pengiriman kepada 

KaBag Pengiriman. 

8. Kepala Bagian Pengiriman mengecek check list harian kendaraan dan menginput Formulir 

Perjalanan ke dalam komputer. Kemudian, Formulir Perjalanan dan check list harian 

kendaraan diarsip. 

Prosedur Penyiapan Barang 

Tujuan: 

1. Barang yang dipesan dapat disiapkan tepat waktu. 

2. Barang yang disiapkan sesuai dengan Delivery Order. 

Prosedur: 

1. Menerima Delivery Order mulai pukul 08.30-12.00 dengan jumlah maksimum Delivery 

Order yang diterima adalah 4 hari. 

2. Mengambil barang sesuai dengan kode, deskripsi, dan kuantitas yang terdapat dalam 

Delivery Order. 

3. Berikan tanda centang di samping kode barang yang telah disiapkan. 

4. Tuliskan jumlah ikat atau jumlah kantong pada kolom keterangan. 

5. Setelah semua barang dalam Delivery Order disiapkan, Delivery Order ditandatangani dan 

diberikan tanggal selesainya penyiapan barang. 

6. Barang yang telah disiapkan, disusun berdasarkan nama pelanggan dan tuliskan nama 

pelanggan pada kantongnya dengan menggunakan spidol. 

7. Delivery Order diberikan ke bagian pengecekan barang. 

 

Prosedur-prosedur yang sudah dicatat dan disusun tersebut merupakan hasil dari observasi 

yang dilakukan terhadap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila pemilik 
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perusahaan sedang tidak ada atau karyawan yang biasa mengerjakan bagiannya tidak masuk 
kerja maka kegiatan operasional perusahaan tidak akan terganggu karena adanya Standar 

Operasional Prosedur yang sudah disusun yang berguna sebagai panduan kerja. 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: 

1. Standar operasional prosedur memang dibutuhkan oleh sebuah UMKM, pembuatannya 

memang memerlukan banyak tenaga dan waktu tetapi hasilnya akan berguna di kemudian 

hari. 

2. Perusahaan ini belum mempunyai standar operasional prosedur yang jelas sehingga tim 

PKM Untar menyiapkan standar operasional sebagai berikut: prosedur penyiapan barang – 

gudang, prosedur pengiriman barang, prosedur pengepakan barang, prosedur pengecekan 

barang, prosedur pengajuan reimburse, prosedur pengajuan pembelian dan penerimaan 

barang, prosedur pengajuan kas bon, prosedur pengajuan dana operasional, prosedur 

penerimaan pembayaran dari pelanggan, prosedur penagihan/penerimaan pembayaran dari 

pelanggan, prosedur pembuatan surat jalan, prosedur pembuatan nota (invoice), prosedur 

pembelian peralatan kantor, prosedur pembelian. 

3. Standar operasional prosedur akan memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya 

dan juga membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan. 

Saran yang dapat diberikan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan waktu untuk melakukan observasi menghasilkan prosedur yang kurang 

menyeluruh.  

2. Ada beberapa prosedur yang dapat ditambahkan seperti prosedur penyeleksian supplier, 

prosedur retur penjualan dan lainnya.  

3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pimpinan dan karyawan mengenai standar operasional 

prosedur yang sudah dibuat untuk dilihat penerapannya apakah sudah dilakukan secara 

menyeluruh di perusahaan. 
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ABSTRAK 

Perancangan produk yang baik meliputi desain yang semakin unik dan kreatif, dengan tidak mengesampingkan 

aspek-aspek enjiniring, antara lain fungsionalitas, aspek mekanikal termasuk aspek manufaktur dan ekonomis 

serta aspek desain konseptual dengan menggunakan bantuan (tool) berupa perangkat lunak sehingga perancang 

dapat menghasilkan satu atau lebih konsep desain yang paling sesuai dengan kriteria perancangan, dimana 

kriteria perancangan tersebut dapat diketahui dengan berbagai metode analisis fungsi dan pasar. Salah satu 

perangkat lunak yang mendukung desain konseptual ini adalah Autodesk Fusion 360. Perangkat lunak ini 

merupakan perangkat lunak CAD digunakan untuk menghasilkan konsep desain secara 3 dimensi, termasuk 

melakukan analysis mekanikal, seperti analisis kekuatan, tegangan, pengaruh termal (panas) terhadap suatu 

produk yang berbasis FE (Finite Element) serta proses manufaktur yang dibutuhkan. Konsep ini dipandang perlu 

untuk diperkenalkan pada Siswa SMK terutama Program Studi Teknik Mesin sebagai calon drafter bahkan 

desainer produk untuk masa yang akan datang. Kegiatan berlangsung dalam tiga tahap, yaitu sesi I: Pengenalan 

Tahapan Product Design, Sesi II: Marketing dan E-Commerce dan Sesi III: Pengenalan dan Workshop Design 

dengan Autodesk Fusion 360. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 38 orang terdiri dari 32 orang peserta kegiatan 

dan 6 orang panitia. Antusiasme peserta dan keberhasilan kegiatan tampak dari hasil kuesioner dimana lebih 

dari 93% menyatakan manfaat positif dari kegiatan ini dengan kondisi interkasi yang baik sebesar lebih dari 

86&. Knowledge transfer yang terjadi dari Program Studi Teknik Mesin dan Teknik Industri Universitas 

Tarumanagara ke Siswa/i SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta diharapkan dapat menambah semangat kreatif 

siswa/I serta memberikan nilai tambah bagi Universitas Tarumanagara. 

 

Kata kunci: Desain produk, CAD, workshop 

 

1.     PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi pada bidang desain (perancangan) yang semakin pesat membutuhkan 

soft skill yang juga semakin tinggi. Saat ini, perancangan produk, baik itu produk mekanikal 

maupun produk lainnya lebih banyak menggunakan desain yang semakin unik dan kreatif, 

dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek enjiniring, antara lain fungsionalitas, aspek 

mekanikal termasuk aspek manufaktur dan ekonomis [1], [2]. Menurut Khandani, desain 

produk dapat dilakukan menurut lima tahapan, yaitu [3]: (1) Mendefinisikan masalah; (2) 

Pengumpulan Informasi; (3) Penyediaan beberapa alternatif solusi; (4) Pemilihan solusi; (5) 

Pengujian dan implementasi solusi. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk 

menghasilkan desain produk secara konseptual yang juga semakin penting. Desain konseptual 

ini dilakukan dengan menggunakan bantuan (tool) berupa perangkat lunak sehingga perancang 

dapat menghasilkan satu atau lebih konsep desain yang paling sesuai dengan kriteria 

perancangan, dimana kriteria perancangan tersebut dapat diketahui dengan berbagai metode 

analisis fungsi dan pasar. Konsep ini dipandang perlu untuk diperkenalkan pada Siswa SMK 
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terutama Program Studi Teknik Mesin sebagai calon drafter bahkan desainer produk untuk 

masa yang akan datang, karena tool yang dapat digunakan untuk melakukan desain terus 

mengalami perkembangan yang pesat [4], [5], [6], [7]. Hal ini menjadi penting karena sebagian 

besar bidang usaha baik pekerjaan sebagai karyawan maupun pemilik usaha memerlukan 

pengetahuan tentang teknologi konseptual desain yang secara umum tidak menjadi prioritas 

pembelajaran di sekolah. 

Salah satu perangkat lunak yang mendukung desain konseptual ini adalah Autodesk Fusion 

360. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak CAD digunakan untuk menghasilkan 

konsep desain secara 3 dimensi, termasuk melakukan analysis mekanikal, seperti analisis 

kekuatan, tegangan, pengaruh termal (panas) terhadap suatu produk yang berbasis FE (Finite 

Element) serta proses manufaktur yang dibutuhkan. Analisis mekanikal ini tidak dapat 

dilepaskan dari tahapan desain karena berhubungan dengan aspek fungsionalitas produk. 

Sebagai contoh, sebuah produk yang digunakan untuk keperluan yang akan terpapar temperatur 

tinggi harus memperhitungkan aspek perpindahan panas yang terjadi berikut jenis material 

yang digunakan karena akan memperngaruhi jenis perpindahan panas yang terjadi [8]. Gambar 

3-dimensi tersebut selanjutnya dapat diproses menjadi gambar cetak-biru dua dimensi untuk 

dimanufaktur, bahkan  dapat langsung dihubungkan dengan perangkat mesin, seperti printer 

3D dan mesin fabrikasi berbasis komputer lain. Hal ini menjadi semakin penting karena desain 

dari produk yang baik harus mampu dimanufaktur [9]. Perangkat lunak (Software) ini akan 

sangat mempermudah proses desain, menekan biaya manufaktur dan mampu menghasilkan 

visualisasi yang menarik. Lisensi akademik yang diberikan oleh Autodesk untuk Program Studi 

Teknik Mesin Universitas Tarumanagara juga mampu meningkatkan fleksibilitas untuk 

menghasilkan desain yang semakin optimal. Oleh karena itu, kegiatan PkM ini dilakukan untuk 

memperkenalkan Untar dan mendukung desain konspetual untuk siswa SMK sehingga 

diharapkan siswa/i SMK dapat menghasilkan desain produk yang kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan Autodesk Fusion 360, dalam hal ini siswa/i SMKN 2 Depok, Sleman, 

Yogyakarta Program Studi Teknik Mesin. 

 

2.     METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan yang dilakukan berupa penjelasan materi dan workshop mengenai desain produk. 

Siswa siswi SMKN 2 Depok Sleman yang terkenal sebagai sekolah menengah Kejuruan 

terutama program studi Teknik Mesin juga memerlukan pembaruan terhadap tools yang dapat 

digunakan untuk mendesain komponen yang semakin canggih, selain dari yang selama ini 

digunakan. 

 

Penggunaan perangkat lunak CAD yang selama ini telah digunakan untuk berbagai mata 

pelajaran juga mendukung kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk menambah nilai 

guna dari kegiatan ini, diberikan berbagai macam untuk digunakan pada desain konseptual 

produk. Materi pelatihan  konsep desain, technopreneurship, analisis pasar dilaksanakan dalam 

bentuk seminar. Materi desain produk mekanikal dengan Autodesk Fusion 360 dilaksanakan 

dalam suatu workshop, dimana peserta menggunakan komputer/laptop masing-masing. Analsis 

mekanikal, meliputi analsisis kekuatan dan termal juga dikenalkan pada pelatihan ini. Proses 

pendaftaran dilakukan secara daring sesuai dengan Gambar 1. 

 

a. Peserta Kegiatan 

Peserta adalah guru dan siswa SMKN 2 Depok Sleman, Mrican, Caturnunggal Depok, Sleman, 

Yogyakarta. Telp +62-274–513515. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 38 orang, terdiri dari 

siswa/i dan guru. 
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b. Deskripsi jalannya kegiatan 

Kegiatan ini pelatihan ini berdurasi 2 hari dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 

mengemas kegiatan dengan bentuk seminar pada hari pertama yang berisi tentang aspek-aspek 

desain produk modern berikut analisis pasar yang perlu untuk dilakukan. Kegiatan hari ke-2 

dimulai dengan pengenalan tools dan teknologi untuk merealisasikan desain dalam bentuk 

gambar 3 dimensi dan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan workshop dimana perngkat 

lunak digunakan dalam pelatihan ini dipasang pada masing-masing komputer pribadi dari 

peserta pelatihan, pelatihan melakukan pembuatan desain dengan dipandu oleh pengajar sesuai 

dengan modul yang telah disebarkan ke peserta, adapun jadwal kegiatan dilakukan sesuai tepat 

waktu seperti pada Tabel 4: 

 

 

Gambar 1. Laman web-sharing Autodesk Fusion 360 

 

Tabel 4. Susunan Kegiatan 

HARI / TANGGAL : Rabu / 7 Juni 2017 

Waktu Acara  PIC 

08:00 – 09:15 Registrasi Ulang dan Pembukaan Tim 

09:15 – 10:45 Sesi 1 :  

Pengenalan Tahapan Product Design 

Ir. Wilson Kosasih S.T., M.T., IPM 

10:45 – 11:00 Rehat  

11:00 – 12:30 Sesi 2 :  

Marketing dan E - Commerce 

Lithrone Laricha S.T., M.T. 

12:30 – 13:30 Ishoma (Makan Siang)  

13:30 – 15:00 Sesi 3 : 

Pengenalan dan contoh dari hasil Fusion 360 

Didi Widya Utama S.T., M.T. 

15:00 – 16:00 Persiapan Workshop  Tim PKM 
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(Install Software) 

HARI / TANGGAL : Kamis / 8 Juni 2017 

Waktu Acara  PIC 

08:00 – 08:30 Registrasi Ulang Tim 

08:30 – 12.00 Workshop Fusion 360 Didi Widya Utama S.T., M.T. dan Dr. Steven 
Darmawan, S.T., M.T. 

12:00 – 13:00  ISHOMA Tim PKM 

13:00 – 15:00 Workshop Fusion 360 Lanjutan Didi Widya Utama S.T., M.T. dan Dr. Steven 
Darmawan, S.T., M.T. 

15:00 – 15:30 Evaluasi dan Pemberian Sertifikat  Tim PKM 

15:30 – 16:00 Penutup dan Foto Bersama Kaprodi SMKN2, Tim PKM dan Peserta 
workshop 

 

3.     HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal pada 

tanggal 7-8 Juni 2017. Dari rencana awal pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, 

pembuatan modul kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan telah dilakukan secara 

keseluruhan dan telah selasai. Hari pertama penyelenggaraan diawali dengan penandatanganan 

MoU antara Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara dan SMKN 2 Depok Sleman, 

Yogyakarta. 

Peserta pelatihan, yang sebagian besar merupakan siswa/i sangat antusias dengan pelatihan 

yang diberikan. Materi dari pelatihan sesi 1 dan sesi 2 mengenai Product design dan marketing 

& E-commerce dilanjutkan dengan aplikasinya pada sesi 3 dan sesi 4 berupa workshop. Objek 

yang diberikan adalah kotak makan siang berbahan plastik, desain 3 dimensi. Adapun 

pemilihan objek ini didasari pada tingkat kesulitan gambar, aspek kreativitas yang dapat 

dibangkitkan serta aspek enjiniring terkait. Gambar 2 hingga Gambar 5 menunjukkan urutan 

kegiatan dari sesi 1 hingga sesi 4. Dari layout yang diberikan, peserta juga mampu menyalurkan 

kreatifitas masing-masing sesuai dengan materi yang didapatkan pada sesi 1 dan sesi 2. Kotak 

makan siang tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu box, tutup dan sendok, dimana 

diasumsikan terdapat objek bertemperatur tinggi di dalam kotak makan tersebut. Asumsi ini 

selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis termal. 

 

Gambar 2. Suasana pembukaan kegiatan 
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Gambar 3. Seminar sesi 1 & II: Pengenalan tahapan product design & E-commerce 

 

Gambar 4. Workshop Autodesk Fusion 360 - 1 

  

Gambar 5. Workshop Autodesk Fusion 360 - 2 

Kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta 

kegiatan yakni setiap peserta yang kondisi awal belum dapat menggunakan perangkat lunak 

berbantuan komputer untuk melakukan desain dan saat akhir pelatihan seluruh perserta telah 

dapat melakukan desain dengan pemodelan 3 dimensi dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

pelatihan. Sistem web-sharing yang digunakan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1 
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menujukkan antusiasme perserta kegiatan. Pada akhir kegiatan, peserta dapat menggunakan 

kreatifitas dan tool berupa Autodesk Fusion 360 untuk menghasilkan suatu produk dengan 

pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu aspek marketing hingga aspek mekanikal. Gambar 6 

hingga Gambar 10 menunjukkan hasil dari capaian keterampilan peserta, dimana setiap peserta 

menghasilkan desain dan tampilan yang berbeda sesuai dengan keinginan peserta. 

 

Gambar 6. Hasil karya peserta pelatihan Aditya Bayu P (siswa) 

 

Gambar 7. Hasil karya Agung Setiawan (siswa) 

 

Gambar 8. Karya Kurniawan Andri P (siswa) 

Hasil dari analisis desain terhadap aspek mekanikal ditunjukkan oleh Gambar 9, yaitu dari asek 

tegangan yang mungkin terjadi pada tutup dari kotak makan dan pengaruh temperatur terhadap 
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ketahanan kotak makan tersebut. Hal ini merupakan hal yang cukup baru bagi peserta dari 

tingkatan SMK, dan peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dalam analisis aspek 

mekanikal ini. 

 

 

Gambar 9. Hasil Analisis Tegangan Karya Ngajiono (siswa) 

 

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan di masa yang akan datang, peserta diminta 

untuk mengisi kuesioner yang disebarkan secara daring. Sebagian besar peserta berpendapat 

bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi penignkatan ilmu pengetahuan dengan relevansi pembicara 

yang baik, inteaksi antara peserta dan pemateri, serta alokasi waktu yang juga baik. Hasil 

tersebut ditunjukkan yang ditunjukkan oleh Tabel 5. Khusus untuk poin penjelasan pembicara, 

hasil kuesioner ditunjukkan hanya dalam rentang 0-4 karena keterbatasan sistem rekapitulasi. 

 

Tabel 5. Rekapitulasi kuesioner peserta pelatihan 

No. Pertanyaan 

Respon (%) (1 = tidak baik; 6 = sangat baik) 

1 2 3 4 5 6 

1. Relevansi contoh oleh pembicara 0 0 0 3,4 27,6 69 

2. Materi 0 0 0 17,2 34,5 48,3 

3. Penjelasan pembicara 0 0 20,7 79,3  

4. Manfaat materi 0 0 0 0 6,9 93,1 

5. Ketepatan waktu 3,4 0 3,4 20,7 31 41,4 

6. Interaksi 0 0 0 0 13,8 86,2 

7. Persiapan pelatihan 0 0 0 0 51,7 48,3 
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4.     KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum berjalan dengan lancar. Aspek yang 

paling penting, yaitu nilai guna bagi peserta pelatihan juga tersalurkan dengan baik, serta 

peserta pelatihan diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan untuk 

bidang yang ditekuni maupun untuk kegiatan sehar-hari. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil 

kuesioner yang sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan ini direncanakan dan disampaikan 

dengan baik serta bermanfaat bagi peserta pelatihan. Hasil lain yang didapatkan dengan 

terselenggaranya kegiatan ini adalah lebih memperkenalkan nama Universitas Tarumanagara, 

khususnya Jurusan Teknik Mesin ke siswa/i SMKN 2 Depok Sleman, Yogyakarta. 
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Abstrak 

 
Desa Celuk telah menjadi pusat kerajinan perak selama lebih dari 100 tahun dan menjadi salah satu 

tujuan wisata di Bali. Usaha kerajinan perak ini mampu bertahan dan dilestarikan sebagai salah satu warisan 

budaya melewati pasang surut kondisi perekonomian. Modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial, 

hubungan personal berbasis kepercayaan, kerja sama dan tindakan kolektif untuk kelangsungan hidup komunitas. 

Modal sosial tingkat individu yang tertanam dalam jaringan pribadi pengusaha dapat mempengaruhi kinerja 

UMKM. Usaha kerajinan perlu menjaga tingkat profitabilitas yang cukup untuk menunjang kelangsungan hidup 

dan melakukan reinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh modal sosial terhadap kinerja 

usaha kerajinan perak di Desa Celuk. Modal sosial diukur dari tiga dimensi yaitu Struktural, Relasional dan 

Kognitif. Kinerja diukur dari pertumbuhan volume penjualan, keuntungan, dan aset. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa modal sosial berdampak positif terhadap kinerja keuangan pada usaha kerajinan perak di 

Desa Celuk. 
 
Kata kunci : Modal sosial, kinerja keuangan, usaha kerajinan 
 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Desa Celuk, Kecamatan Sukawati telah menjadi pusat kerajinan perak dan emas selama 

lebih dari 100 tahun. Keterampilan ini diwariskan secara turun menurun. Pada awalnya ilmu 

pengolahan logam ini digunakan untuk menghasilkan perlengkapan upacara keagamaan, 

kemudian berkembang memenuhi kebutuhan perhiasan bagi kalangan keluarga raja dan para 

bangsawan hingga memasuki jaman kemerdekaan. Di Tahun 1950-an, saat Bali mulai 

dikunjungi turis, sudah mulai berdiri art shop sebagai tempat berjualan. Namun booming baru 

terjadi pada 1980-an seiring dengan ledakan jumlah wisatawan. Selain melayani wisatawan, 

para perajin juga menerima pesanan pelanggan dari luar negeri. Kerajinan perak berkontribusi 

terhadap nilai ekspor Provinsi Bali. Negara tujuan utama adalah Singapura, Jepang, dan 

Australia. 
 

Usaha perak ini tidak selalu berjalan mulus. Mulai pada tahun 2000-an, kompetisi 

semakin ketat, untuk pasar lokal muncul tempat-tempat penjualan perak baru dan toko oleh-

oleh modern. Ketika terjadi bom Bali tahun 2002 dan 2005, Celuk benar-benar terpuruk. 

Banyak perajin yang gulung tikar dan mengalihkan usahanya. sebagian mampu bertahan dan 

mencari pasar baru dengan mengikuti pameran-pameran di luar negeri. Dengan terbukanya 

peluang di pasar luar negeri muncul pesaing dari pengusaha asing yang lebih menguasai pasar 

di luar negeri. Bahkan desain perak Celuk mulai ditiru dan dibuat di negara lain seperti 
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Tiongkok, namun perhiasan emas dan perak Celuk masih mampu bersaing. Persaingan ini tidak 

membuat para perajin terjebak pada persaingan harga, mereka memilih untuk meningkatkan 

produktivitas secara terus-menerus menciptakan desain-desain baru. Bersamaan dengan itu, 

perlahan-lahan pariwisata Bali mulai pulih, usaha perak kembali marak, namun sempat 

menurun lagi ketika jalan By Pass Ida Bagus Mantra mulai dibuka Lalu lintas kendaraan 

melewati Desa Celuk menjadi sepi, karena rute wisatawan menuju daerah timur Bali tidak lagi 

melewati desa Celuk. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama dan pengusaha perak dapat 

bertahan mengandalkan pasar luar negeri. Kondisi ini mulai membaik seiring dengan 

banyaknya obyek wisata baru di sekitar Kabupaten Gianyar. 
 

Bagaimanapun berbagai ancaman yang telah terjadi mampu dilalui oleh para perajin 

perak. Keterampilan membuat perhiasan perak masih dilestarikan dan diwariskan kepada 

generasi mudanya. Hingga saat ini Desa Celuk masih menjadi pusat kerajinan perak. Menurut 

data BPS Provinsi Bali (2017: 42) perhiasan masih menjadi komoditas ekspor no 3 terbesar 

dari Bali dengan kontribusi sebesar 12,3 persen. 
 

Orang yang pertama kali dianggap mempelajari modal sosial adalah Pierre Bourdie 

pada tahun 1986. Bourdieu mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara 

berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya 

membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-

bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat 

secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padalah sebenarnya dalam setiap 

transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan 

modal sosial.  
Ide sentral dari modal sosial adalah bahwa jaringan sosial adalah aset yang bernilai 

(Field, 2016:2). Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari 

luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga harus secara bersama-sama 

memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan 

mengerahkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian modal sosial 

menekankan perlunya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sementara 

bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang 

muncul dari dalam masyarakat sendiri. Menurut Abdullah (2013) Modal sosial memiliki 

sumber dan potensi yang ada pada setiap masyarakat atau komunitas, bahkan masyarakat dan 

komunitas merupakan modal sosial utama dimana warga atau anggotanya merasakan 

kemanfaatan akan eksistensinya. 
 

Vipriyanti (2007) melakukan studi kasus di empat kabupaten di Bali (Gianyar, Badung, 

Jembrana, dan Karangasem) membuktikan adanya keterkaitan antara modal sosial dan 

pembangunan ekonomi wilayah. Dalam penelitian tersebut, dua kabupaten yang mewakili 

wilayah maju adalah Kabupaten Badung dan Gianyar. Berdasarkan penelitian Vipriyanti 

(2007) tersebut maka dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Gianyar memiliki modal sosial 

yang tinggi. Desa Celuk yang menjadi lokasi penelitian ini juga terletak di Kabupaten Gianyar. 

Nahapiet dan Ghoshal (1998) menyatakan bahwa modal sosial dapat memberikan keunggulan 

bersaing bagi organisasi melalui pengkombinasian, pertukaran, dan penciptaan modal 

intelektual. Hasil penlitian Stem et al (2013) juga menyatakan pentingnya menumbuhkan 

personal networking untuk meningkatkan kinerja usaha kecil. 
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Usaha kerajinan perak tidak hanya bagian dari budaya tetapi juga sumber penghasilan 

masyarakat Desa Celuk, oleh karena itu perajin perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

usahanya. Kinerja yang baik diharapkan bermuara pada tingkat profitabilitas yang tinggi pula. Para 

perajin perlu menjaga profitabilitas cukup tinggi untuk menjaga kelangsungan usaha dan bertahan 

saat low season atau jika terjadi perubahan kondisi makro yang mungkin berampak buruk terhadap 

pariwisata Bali, atau perekonomian negara customer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

pengaruh modal sosial pada kinerja usaha perak di Desa Celuk.  
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden di lapangan. Data 

yang dikumpulkan diolah dengan analisis SEM-PLS. Dari hasil pengolahan data tersebut dapat 

diketahui bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kinerja usaha kerajinan perak di Desa 

Celuk. 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Field (2005: 5) menyatakan modal sosial dapat didefinisikan sebagai terdiri dari 

"jaringan sosial, timbal balik yang timbul, dan nilai untuk mencapai tujuan bersama". Modal 

sosial (social capital) sering kali diartikan secara berbeda. Beberapa periset menyatakan modal 

sosial merupakan community-level attribute, meskipun periset lain memperlakukan modal 

sosial sebagai pendekatan yang berorientasi pada individu. Keberagaman definisi modal sosial 

muncul dari perbedaan tingkat analisis. Li et al. (2014), Narayan dan Cassidy (2001) 

menganalisis pada tingkat organisasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis 

tingkat individu seperti yang dilakukan Hau et al, (2013), Stam et al. (2013), Nahapiet dan 

Ghoshal (1998) 
 

Modal sosial disusun menjadi dimensi struktural, dimensi relasional, dan dimensi kognitif 

(Hau et al, 2013; He et al., 2009, Chow dan Chan, 2008). Dimensi struktural merupakan pola 

hubungan antar orang dan interaksi sosial yang ada dalam organisasi. Dimensi relasional 

merupakan asset yang diciptakan dan tumbuh dalam hubungan antar anggota organisasi yang 

mencakup kepercayaan (trust) dan kelayakan dipercaya (trustworthiness). Kepercayaan adalah 

atribut yang melekat dalam suatu hubungan. Kelayakan dipercaya merupakan atribut yang melekat 

pada individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Dimensi kognitif merupakan sumber daya 

yang memberikan representasi dan interpretasi bersama, serta menjadi sistem makna (system of 

meaning) antar pihak dalam organisasi. Nahapiet dan Ghoshal (1998) mendefinisikan dimensi 

ketiga ini sebagai shared languages (codes), shared narratives dan shared vision yang 

memfasilitasi pemahaman tentang tujuan kolektif dan cara bertindak dalam suatu sistem sosial. 

Shared language (codes) akan tampak pada penggunaan kata-kata tertentu sebagai kata-kata 

(istilah-istilah) yang dipahami bersama dalam komunikasi antar anggota organisasi. Shared 

narratives akan tampak jika anggota organisasi sering kali menceritakan hal-hal yang sama dalam 

bentuk bentuk “mitos organisasi” ataupun tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kerja 

mereka. Shared vision akan tampak jika anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama 

tentang apa yang ingin dicapai organisasi 
 

Stam et al. (2013) yang meneliti modal sosial pada UMKM. Mereka fokus pada analisis 

tingkat individu sebagai entrepreneur. Dibandingkan dengan eksekutif di perusahaan besar, 

pengusaha (entrepreneur) di perusahaan kecil lebih terlibat secara langsung dalam operasi 
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perusahaan sehari-hari, memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, 

dan lebih sering melakukan peran kunci (Hite dan Hesterly, 2001). Modal sosial tingkat 

individu yang tertanam dalam jaringan pribadi pengusaha dapat mempengaruhi kinerja 

UMKM. 
 

Kinerja perusahaan merupakan konstruk (faktor) umum yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh dari sebuah kebijakan atau keputusan perusahaan. Kebijakan atau 

keputusan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja baik salah satunya berupa kinerja 

keuangan (Weaver dan Weston, 2005: 194). Sebuah organisasi bisnis dapat mengukur 

kinerjanya dengan menggunakan ukuran financial atau disebut kinerja keuangan dengan 

menggunakan perolehan laba dan volume penjualan (Chong, 2008) 
 

Prosedur pengukuran kinerja Industri Kecil Menengah (IKM) dapat dilakukan dengan 

penilaian terhadap persepsi responden (Lechner dan Gudmundsson, 2014) berdasarkan atas 

beberapa ukuran finansial, seperti tingkat penjualan, pertumbuhan penjualan, keuntungan 

kotor, rasio keuntungan atas penjualan, tingkat pengembalian modal, dan laba bersih operasi. 

Dengan demikian, pengukuran terhadap kinerja usaha akan sangat tergantung kepada seberapa 

valid ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. 
 

Pengukuran kinerja bisnis dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut, yaitu 

kinerja keuangan, kinerja operasional, kinerja pemasaran, dan kinerja sumber daya manusia. 

Pada penelitian ini kinerja usaha diukur dari kinerja keuangan. Kinerja Keuangan dalam 

penelitian ini merupakan tingkat pencapaian atau prestasi perusahaan dalam periode waktu 

tertentu pada usaha kerajinan perak di Desa Celuk. Pencapaian perusahaan terkait dengan 

peningkatan pertumbuhan volume penjualan perusahaan, peningkatan jumlah aset yang 

dimiliki dan peningkatan laba. 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan studi lapangan sebagai sumber 

data yang diperlukan yaitu berupa persepsi dari pemilik atau manajemen dan karyawan usaha 

kerajinan perak.  
Variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1) Modal Sosial yang akan diukur dengan tiga dimensi modal sosial yaitu:  

a. Dimensi Struktural (X1)  
b. Dimensi Relasional (X2)  
c. Dimensi Kognitif (X3)  

2) Kinerja Keuangan (Y) direfleksikan dengan 3 (tiga) indikator  
a. Pertumbuhan volume penjualan.  
b. Pertumbuhan keuntungan  
c. Pertumbuhan aset 

 

Instrumen pengumpulan data adalah berupa kuesioner dengan pernyataan tertutup, 

dimana setiap pernyataan disediakan jawaban dalam bentuk skala likert dengan skor interval 1 

sampai dengan 5. Item-item pertanyaan dalam instrumen pengumpulan data modal sosial 
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diadaptasi dari Chua (2002). Sebelum instrumen penelitian dipergunakan untuk penelitian, 

dilakukan pengujian dengan melakukan uji coba kuesioner untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi bivariate antar 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, sedangkan uji reliabilitas dilakukan 

dengan melihat koefisien cronbach alpha. Instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid karena 

koefisien korelasi yang ditunjukkan memiliki koefisien significance lebih kecil (<) dari 0,05. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas, sesuai dengan kriteria reliabilitas, masing-masing variabel 

memiliki koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka variabel-variabel tersebut 

dinyatakan reliabel. 
 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural berbasis 

variance atau component based structural equation model, yang dikenal dengan Partial Least 

Square (PLS). Menurut Wold, ( Ghozali, 2008:4), PLS merupakan metode analisis yang powerfull 

oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate, 

sampel tidak harus besar. PLS juga merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan dalam 

keterbatasan data yang ada. Tahapan analisis dengan mempergunakan Partial Least Square (PLS) 

menurut Latan dan Ghozali (2012:47) adalah : konseptualisasi model, menentukan model analisis 

algorithm, menentukan metoda resampling, menggambar diagram jalur, evaluasi model. Analisis 

data penelitian ini menggunakan program SmartPLS versi 3.2.6. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Path diagram pada gambar 1 menunjukkan loading factor dari seluruh indikator. Koefisien 

outer loading suatu indikator mengukur tingkat kontribusi indikator tersebut terhadap variabel 

latennya. Indikator dengan loading factor yang tinggi memiliki konstribusi yang lebih tinggi untuk 

menjelaskan konstruk latennya. Sebaliknya pada indikator dengan loading factor rendah memiliki 

konstribusi yang lemah untuk menjelaskan konstruk latennya. Menurut Latan dan Ghozali, 

(2012:78) nilai loading factor minimal 0.70. Dari gambar 1 terlihat bahwa loading factor beberapa 

indikator < 0.70, walaupun demikian menurut Hair et al. (2011) indikator yang menghasilkan 

loading factor > 0.60 masih dapat diterima. Sehingga indikator-indikator yang memiliki loading 

factor < 0.60 di drop dari model dan di run kembali. Indikator-indikator yang di drop dari model 

adalah: X2.3, X2.4, X2.5, X2.6 dan X2.7 
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Gambar 1 Path diagram 
 
 

 

Setelah di run kembali, hasil output ditunjukkan pada gambar 2, dapat dilihat bahwa 

semua konstruk menghasilkan loading factor > 0.60 yang berarti bahwa semua indikator 

konstruk adalah valid. 
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Gambar 2 Path diagram setelah mengeluarkan beberapa indikator 
 
 

Tabel 1 menunjukan nilai composite reliability dan Cronbach Alpha yang dihasilkan 

semua konstruk sangat baik yaitu > 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

konstruk adalah reliabel. 
 

Tabel 1. Composite Reliability dan Cronbach Alpha 
 

 Variabel Composite Reliability Cronbach Alpha 
     

 X1 (dimensi struktural) 0.867 0.713 

 X2 (dimensi relasional) 0.814 0.722 

 X3 (dimensi kognitif) 0.937 0.866 

 Y (kinerja keuangan) 0.861 0.711 
     

 

 

Selanjutnya evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bootstraping. Path diagram setelah bootsraping ditunjukkan pada gambar 3. 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa modal sosial dari dimensi kognitif tidak signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengaruh modal sosial dari dimensi struktural 

terhadap kinerja keuangan signifikan pada α = 10%, sedangkan pengaruh modal sosial dari 
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dimensi relasional terhadap kinerja keuangan signifikan pada α = 5%. R-square sebesar 0.513 

menunjukkan model yang moderate (Hair et al 2011; Latan dan Ghozali, 2012: 85)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3 Path diagram setelah bootstraping 
 
 

 

Tabel 2 Pengujian hubungan variabel 
 

Variabel Koefisien jalur T statistik P-value 

X1 


 Y 0.318 1.812 0.071*** 

X2 


 Y 0.436 2.851 0.005** 

X3 


 Y 0.173 1.414 0.158 

R-square = 0.513  
** : signifikan pada α = 5% 

*** : signifikan pada α = 10% 
 
 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara umum modal sosial berdampak 

positif terhadap kinerja keuangan pada pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk. Dua dari tiga 

dimensi modal sosial menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hasil penelitian 

ini menunjukkan pentingnya modal sosial dalam meningkatkan kinerja usaha, sehingga usaha 

kerajinan perak ini dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.  
Dari dimensi struktural menunjukkan bahwa interaksi sosial dan jaringan yang dimiliki 

oleh pemilik usaha dan karyawan berdampak positif pada kinerja usaha kerajinan perak di Desa 
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Celuk. Dari dimensi relasional menunjukkan bahwa kepercayaan dalam hubungan antar 

individu juga berdampak positif terhadap kinerja usaha kerajinan perak di Desa Celuk. Dari 

dimensi kognitif menunjukkan bahwa kesamaan sistem makna tidak berdampak signifikan 

dalam meningkatkan kinerja usaha kerajinan perak.  
Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka dapat disarankan agar pengusaha 

mempertahankan hubungan antar orang dan interaksi sosial yang ada dalam organisasi. Modal 

sosial yang baik juga dipertahankan dengan menjaga kepercayaan antar anggota organisasi. 

Para pengusaha kerajinan perak sudah seharusnya mempertahankan modal sosial sebagai aset 

strategis perusahaan. Di sisi lain, modal sosial yang ada perlu diarahkan agar tidak menyimpang 

dari tujuan organisasi sehingga tidak merugikan perusahaan. 
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ABSTRAK 

 

Pelatihan ini untuk memenuhi kebutuhan keterampilan pada mahasiswa sebagai pendukung pembuatan tugas kuliah 

dan sebagai tambahan keterampilan bagi siswa tingkat SMA dan SMP. Pelatihan   ini untuk aplikasi mengendalikan  

sebuah rangkaian sederhana menggunakan bantuan mikrokontroller dan android. Mikrokontroller menggunakan tipe 

arduino uno,  dan koneksi antara modul arduino dan android menggunakan modul bluetooth. Pelatihan ada beberapa 

tahap,  yaitu pendahuluan untuk menjelaskan sedikit tentang modul yang  digunakan dan bagaimana koneksi antar 

modul. Tahap berikutnya pemrograman pada android dan arduino untuk aplikasi rangkaian  LED 4bit dan tahap 

terakhir pada android dan arduino untuk aplikasi rangkaian motor DC. Pemrograman android dengan bantuan 

software App Inventor. Peserta dibagi kelompok setiap dua orang untuk mencoba modul LED 4bit dan Motor DC. 

Setiap langkah pelatihan dilakukan dan hasil yang diperoleh oleh peserta semua berhasil sesuai dengan aplikasi 

masing-masing yaitu mengendalikan rangkaian LED 4bit dan motor DC dengan menggunakan android secara 

wireless dengan koneksi Bluetooth. Kesimpulannya semua peserta mampu melakukan kontrol rangkaian LED 4bit 

dan motor DC dengan menggunakan android.  

Kata kunci: arduino, android, bluetooth, LED 4bit, motor DC  

 

1. PENDAHULUAN 

Hampir semua orang sudah memiliki smartphone sebagai sebuah kebutuhan, baik untuk 

menelepon atau bertukar informasi lewat media internet. Selain kebutuhan tersebut smartphone 

dapat digunakan sebagai alat kontrol, dengan memanfaatkan fasilitas atau fungsi yang sudah 

terdapat di dalam smartphone tersebut. Salah satu fungsinya yaitu media bluetooth untuk dapat 

bertukar informasi. Pelatihan ini dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan siswa dan mahasiswa 

agar dapat menambah ilmu dan menguasai penggunaan modul arduino dan android, serta 

diaplikasikan pada pengendalian rangkaian elektronik sederhana. Tetapi mereka tidak mempunyai 

SDM dan fasilitas untuk melakukan pembelajaran tentang hal ini. Solusinya dengan diadakan 

pelatihan ini untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tersebut.  

 

 

2. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan dilakukan secara workshop, langsung mempraktekkan apa yang akan dilakukan. 

Kegiatan pelatihan rangkaian elektronika dengan menggunakan arduino dan android dibagi 

menjadi 3 tahap : 

 Tahap Pendahuluan : penjelasan secara singkat tentang mikrokontroller arduino uno, modul 
bluetooth tipe HC05, IC driver motor DC L293D, cara koneksi, sensor yang ada di dalam 

android. Tahap ini mempunyai tujuan agar semua peserta mengetahui dan mengerti setiap 

modul dan cara kerja rangkaian yang akan digunakan pada pelatihan ini.  

 Tahap pertama : pembuatan aplikasi pengendalian modul LED 4bit, dengan tahapan 
pemrograman aplikasi mikrokontroler arduino dan pemrograman aplikasi android, koneksi 

keseluruhan sistem, pengujian keseluruhan sistem. Tujuan tahapan ini sampai aplikasi 

pengendalian modul LED 4bit dapat dipraktekkan dan diimplementasikan langsung pada 

sistem yang dibuat. 

 Tahap kedua : pembuatan aplikasi motor DC, dengan tahapan pemrograman aplikasi 
mikrokontroler arduino dan pemrograman aplikasi android, koneksi keseluruhan sistem, 
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pengujian keseluruhan sistem. Tujuan tahapan ini sampai aplikasi pengendalian modul motor 

DC dapat dipraktekkan dan diimplementasikan langsung pada sistem yang dibuat. 

 

Pada saat pembuatan program android dengan menggunakan software App Inventor 2, 

sebelumnya di-install terlebih dahulu software ini dengan langsung koneksi pada web 

http://appinventor.mit.edu/, setelah di-install langkah berikutnya melakukan pemrograman dengan 

kondisi online pada web tersebut. Setelah selesai pemrograman maka dilakukan download dengan 

menggunakan perangkat android dengan meng-install terlebih dahulu MIT AI2 Companion di 

playstore, lalu men-download program yang sudah kita buat pada web, dengan diberikan code 

tertentu untuk men-download hasil program. Hasil program ini merupakan tampilan yang akan 

digunakan pada android jika membuka aplikasi ini.  

Pembuatan program arduino uno menggunakan program arduinoversi 1.6.6, program diberikan 

secara langsung, sehingga peserta pelatihan hanya perlu mengetik sesuai dengan program yang 

diberikan. Setelah selesai program di save dan modul yang telah dirangkai dihubungkan dengan 

PC, lalu dilakukan upload pada modul mikrokontroller tersebut. Bila semua sudah selesai coba 

koneksi dengan android dan dicoba aplikasinya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ruang lingkup pelatihan pembuatan program aplikasi arduino uno, koneksi antara modul arduino, 

bluetooth dan rangkaian elektronika sederhana, serta pembuatan program aplikasi android dengan 

bantuan App Inventor secara online. 

Banyak sekali smartphone dengan basis android beredar dipasaran, misalnya HP Samsung, Oppo, 

dan iphone.  Smartphone mempunyai beberapa sensor yang dipasang didalamnya guna untuk 

aplikasi atau fungsi pada HP tersebut, berikut beberapa jenis sensor dan kegunaannya: 

 Accelerometer : mengidentifikasi ketepatan arah (sb.x,y,z) 

 Orientation : mengetahui prioritas posisi (landscape atau portrait) 

 Proximity : mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa kontak fisik dalam jarak tertentu. 

(saat menelepon layar otomatis mati) 

 Ambient Light :mendeteksi intensitas cahaya (merubah brightness HP)  

 Gyroscope : mendeteksi sudut kemiringan dan kecepatan sudut (mampu mendeteksi arah 

atas, bawah, kiri, kanan, maju, mundur, gerakan rotasi) 

 Compass : menentukan arah mata angin 

 Magnetometer : mendeteksi adanya medan magnet dan mengukur besar intensitasnya di 

sekitar HP 

 Barometer : mengukur tekanan udara 

 Temperature : mengukur suhu temperatur HP 

 Sound : mengukur taraf intensitas suara / bunyi di sekitar HP  

 Humidity : mengukur kelembaban relatif 

 Fingerprint : sensor sidikjari 

 Gesture : mengenali gerakan tangan 

 Heart Rate : menghitung jumlah denyut jantung 

 Hall : mendeteksi penutup depan HP (flip cover) 

 Pulse Oximetry : mengukur satu rasio oksigen tubuh 

 UV : mengukur intensitas radiasi ultraviolet 

 GPS : Global Positioning System  

Semua sensor tersebut tidak ada yang keseluruhannya masuk dalam satu jenis smartphone, 

tergantung dari fungsi dan harganya.  

Selain sensor ada pula beberapa modul tambahan untuk smartphone bisa berkomunikasi, 

seperti modul wifidan modul bluetooth. Modul inidapat digunakan untuk kebutuhan yang lain, 

http://appinventor.mit.edu/
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contoh penggunaan modul bluetooth, selain untuk komunikasi pertukaran data dapat pula 

digunakan sebagai mendengarkan musik melalui handset wireless, atau speaker aktif dengan 

koneksi wireless bluetooth.  

Pada pelatihan ini memanfaatkan modul bluetooth yang sudah ada di setiap smartphone, 

dengan cara menambahkan sebuah modul bluetooth yang lain dan dirangkai dengan sebuah 

mikrokontroller, serta rangkaian yang akan dikendalikan, dalam hal ini rangkaian LED 4bit 

dan motor DC. Gambar 1 memperlihatkan modul mikrokontroller arduino jenis uno, dan 

Gambar 2 memperlihatkan modul bluetoothnya, serta Gambar 3 dan Gambar 4 

memperlihatkan modul LED 4 bit dan modul motor DC nya. 

 
Gambar 1. Modul Mikrokontroller Arduino Uno [5] 

 
Gambar 2. Modul Bluetooth [4] 

 
Gambar 3. Modul LED 4 bit [1] 

 
Gambar 4. Modul Motor DC [2] 
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Aplikasi pada handphone smartphone dapat dibuat dengan bantuan software App Inventor 2, yang 

dapat diperoleh di http://appinventor.mit.edu/ [3], selain dapat menginstall softwarenya, juga 

waktu mendesain pemrogramannya harus online di web yang bersangkutan. 

Pelatihan berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk peserta mahasiswa, dan mereka mampu 

membuat aplikasi untuk mengontrol rangkaian LED 4bit dan rangkaian motor DC dengan 

menggunakan arduino dan android. Kegiatan dapat dilihat seperti pada Gambar 5 sampai Gambar 

8. 

Pelatihan untuk para siswa dari SMA Islam Darussalam dan SMP Nurul Huda, pelatihan ini hanya 

mencoba satu aplikasi saja yaitu rangkaian LED 4bit, tetapi banyak sekali kendala, beberapa 

kendala nya diantaranya adalah mereka tidak ada yang membawa handphone, tidak tahu materi 

pelatihan, belum pernah sama sekali belajar pemrograman. 

 

 
Gambar 5. Penjelasan Pendahuluan 

 
Gambar 6. Pemrograman di Laboratorium Komputer 

 
Gambar 7. Peserta Mencoba Aplikasi LED 4bit 
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Gambar 8. Peserta Mencoba Aplikasi Motor DC 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan pelatihan yaitu untuk menambah keterampilan dan pengetahuan, serta 

mampu membuat aplikasi sederhana mengendalikan LED 4bit dan Motor DC untuk para peserta 

mahasiswa. Dampak untuk mahasiswa sangat besar, ada beberapa mahasiswa yang skripsi dengan 

menggunakan aplikasi android, serta tugas pembuatan rangkaian jadi lebih bervariatif. 

Menambah pengetahuan untuk para peserta SMA dan SMP, dampak bagi para siswa tidak banyak 

karena secara mental mereka belum siap serta tidak adanya fasilitas pada diri mereka masing-

masing, sehingga hasilnya tidak dapat mereka praktekkan setelah pelatihan ini.  

Saran 

Pemberitahukan materi pelatihan dan perlengkapan yang harus dibawa sebelum pelaksanaan 

pelatihan sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pelatihan. 
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Diucapkan terima kasih untuk DPPM Untar yang telah mensupport dana kegiatan dan para 
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ABSTRAK 

Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan 

mencapai 36 juta jiwa. Kelompok lansia berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Keadaan gizi kurang, gizi 

lebih yang terkait dengan penyakit tidak menular meliputi: obesitas; dislipidemia; diabetes melitus; hipertensi dan 

penyakit lainnya merupakan sejumlah masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia. Pada proses penuaan juga 

dapat terjadi perubahan komposisi tubuh berupa penurunan massa bebas lemak/fat free mass (FFM) dan peningkatan 

massa lemak/fat mass (FM). Keadaan ini akan berdampak dengan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular. 

Dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara melaksanakan Kegiatan Bakti 

Kesehatan di Panti Wreda H dalam upaya mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan status 

gizi tersebut dan meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan Bakti Kesehatan yang dilakukan meliputi wawancara, 

pemeriksaan antropometri (pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, lingkar panggul), dan 

pemeriksaan komposisi tubuh. Hasil pemeriksaan antropometri menunjukkan sebanyak 33,4% subjek laki-laki dan 

42,6% subjek perempuan memiliki status gizi lebih (overweight) hingga obesitas. Lanjut usia di Panti Wreda H 

mempunyai tiga penyakit yang paling banyak diderita meliputi hipertensi (54,7%), diabetes melitus (20,7%), dan 

dislipidemia (13,2%). Hal yang sama juga didapatkan massa lemak responden termasuk cukup tinggi dibandingkan 

dengan perempuan. Sebagai tindak lanjut hasil Kegiatan Bakti Kesehatan ini, akan dilaksanakan pengertian kepada 

lansia di Panti Wreda H untuk menjalankana gaya hidup sehat termasuk pola makan dan aktivitas fisik. Selain itu, 

juga akan dilakukan pemantauan terhadap responden yang mempunyai status gizi lebih dan obesitas. 

Kata kunci: Status gizi, komposisi tubuh, lanjut usia, Panti Wreda 

1. PENDAHULUAN 

Populasi penduduk dunia di atas usia 60 tahun, meningkat sangat pesat dan diproyeksikan akan 

mencapai jumlah 1.6 triliun pada tahun 2025. Menurut UN Desa 2013 pada tahun 2050 jumlah 

penduduk lanjut usia (Lansia) di dunia akan mencapai jumlah 2 triliun. Berdasarkan data dari 

sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 7,6% dari total 

penduduk (18,1 juta jiwa) dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 36 juta jiwa. Data 

USA-Bureau of the consensus, menunjukkan perkiraan bahwa Indonesia akan mengalami 

pertambahan warga lansia terbesar seluruh dunia, antara tahun 1990-2025, yaitu sebanyak 

4,4%.(LA Mjelde-Mossey, 2006; Syahrul, 2013)  

  Kelompok lansia berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang disebabkan 

berkurangnya fungsi dan daya tahan tubuh. Meningkatnya jumlah lansia akan meningkatkan 

jumlah lansia yang mengalami berbagai gangguan fungsi organ yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan fungsi atau aktivitas lansia. Keadaan gizi kurang, gizi lebih yang terkait dengan 

penyakit tidak menular meliputi: obesitas; dislipidemia; diabetes melitus; hipertensi dan penyakit 

lainnya merupakan sejumlah masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia.(Arisman, 2004; 

Fatmah, 2010)  

 Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2003) menunjukkan bahwa 28% lansia yang 

tinggal di panti wreda memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah normal.(RI, 2010) Pada 

proses penuaan juga dapat terjadi perubahan komposisi tubuh yang khas, yaitu berupa penurunan 

massa bebas lemak/fat free mass (FFM) dan peningkatan massa lemak/fat mass (FM). Keadaan 

ini akan berdampak dengan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular. Oleh karena itu 
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penilaian status gizi dan komposisi tubuh perlu dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang 

mungkin timbul akibat permasalahan gizi dan upaya meningkatkan kualitas hidup lansia.  

  Berdasarkan gambaran di atas, Bagian Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara 

mengadakan kegiatan Bakti Kesehatan di Panti Wreda H yang mencakup pemeriksaan berat 

badan, tinggi badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan komposisi tubuh. Panti Wreda H 

merupakan salah satu mitra kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. Diharapkan melalui pemeriksaan 

status gizi dan komposisi tubuh ini didapatkan data mengenai status gizi penghuni panti wreda 

sebagai skrining penyakit tidak menular pada lansia dan selanjutnya dapat dilakukan upaya-upaya 

untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan status gizi tersebut. 

 

2. METODOLOGI 

Kegiatan Bakti Kesehatan di Panti Wreda H merupakan bagian Pengabdian dan Pelayanan kepada 

Masyarakat (P2M) dilakukan oleh para dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Tarumanagara. Kegiatan Bakti Kesehatan dilaksanakan pada  hari Selasa, 15 Agustus 

2017. Penetapan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh tim Panti 

Wreda mengingat banyaknya aktivitas para lansia. Kegiatan yang dilakukan meliputi wawancara, 

pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan komposisi tubuh. 

 

 
 

 

Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui identitas lansia meliputi usia, gender, status penyakit 

yang diderita, dan pola asupan makanan. 

Pemeriksaan antropometri  

Pemeriksaaan antropometri dilakukan untuk penilaian status gizi responden. Pemeriksaan 

antropometri yang dilakukan meliputi penimbangan berat badan (BB), pengukuran tinggi badan 

(TB), lingkar pinggang, lingkar panggul. Pengukuran BB dilakukan dengan menggunakan alat 

timbangan digital (Seca, Hamburg-Jerman) yang mempunyai ketelitian 0,1 kg pada posisi  berdiri 

tegak dengan pandangan lurus ke depan dan tanpa alas kaki. Pengukuran TB dilakukan dengan 

alat microtoise (CMS weighing equipment, London-Inggris) dengan skala ketelitian 0,1 cm. Alat 

ditempelkan pada dinding yang rata dengan  pengukur diletakkan di lantai dan menunjukkan angka 

nol. Pada waktu pengukuran dilakukan, subyek berdiri tegak dengan kaki, bokong, bahu dan 

kepala bagian belakang menempel di dinding. Kepala pada posisi tegak dan pandangan lurus ke 

depan (ujung/bagian tepi mata membentuk garis dengan telinga bagian tengah). Pengukur 

microtoise diturunkan sampai menyentuh puncak kepala. Pengukuran dilakukan dua kali berturut-
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turut dan nilai rata-rata yang diambil sebagai nilai TB. Dari hasil pengukuran tersebut, data TB 

dan BB yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT)  

(Kg/m2).(Gibson, 2005; RD Lee, 2013) 

Pengukuran lingkar perut dilakukan dengan menggunakan pita pengukur plastik fleskdibel, 

non elastis dengan skala ketelitian 0,1 cm. Pengukuran dilakukan pada pertengahan  antara tulang 

rusuk paling bawah dengan tulang krista iliaka pada garis midaksila. Pita diletakan pada bagian 

tersebut melingkar sesuai lapang horizontal melalui umbilikus. Subyek diminta bernafas biasa, 

tidak menarik  nafas dalam atau menahan nafas.(Gibson, 2005; RD Lee, 2013)  

 

              Tabel 1. Klasifikasi Status Gizi   

IMT(kg/m2) Klasifikasi 

< 18,5 Berat badan kurang 

18,5 – 22,9 Berat badan normal 

  23 – 24,9 Gizi lebih 

  25 – 29,9  Kegemukan I 

≥ 30 Kegemukan II      

Sumber : WHO, 2000 

Pengukuran komposisi tubuh  

Pengukuran komposisi tubuh dilakukan untuk mengetahui massa bebas lemak dan massa lemak 

tubuh. Pengukuran komposisi tubuh dilakukan menggunakan Bio-electric Impedance Analysis 

(BIA) merek Maltron Bioscan tipe 920 London-United Kingdom. Pada pengukuran massa lemak 

tubuh selain secara keseluruhan, juga dilakukan pengukuran rasio lemak abdomen viseral dan 

lemak abdomen subkutan. Pada pengukuran komposisi tubuh, subjek bebas dari makanan dan 

minum dalam waktu minimal 4 jam dan tidak melakukan olahraga yang berat sebelum dilakukan 

pengukuran komposisi tubuh. Responden tidak mengenakan perhiasan terutama yang berbentuk 

logam. Hasil pengukuran dicatat pada formulir pencatatan komposisi tubuh.(Nieman, 2003) 

 

                         Tabel 2 Klasifikasi Massa lemak tubuh 

Gender Massa lemak 

(%BB) 

Massa bebas 

lemak (Kg) 

Rasio 

Lpi/Lpa 

LVA/LSA 

Laki-laki <25%  33-35   < 0,95 <0,9 

Perempuan <32%  16-18 < 0,8 <0,9 

   Sumber: Nieman DC 2003 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan dilakukan pada hari selasa, tanggal 15 Agustus 2017. Persiapan responden dan lapangan 

kegiatan bakti kesehatan sudah mulai dilaksanakan sejak satu hari sebelum pelaksanaan untuk 

mendata ulang responden yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada satu sebelumnya, tim 

menghubungi penangggung jawab panti wreda untuk memberitahu dan mengingatkan bahwa 

keesokan akan dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Pada pagi hari sebelum dilakukan 

pemeriksaan responden yang akan melakukan pemeriksaan tidak diperbolehkan melakukan olah 

raga, makan dan minum.  

Persiapan pagi hari sudah dimulai sejak pukul 6.30, dimulai dengan pengisisan daftar hadir 

dari para responden yang akan dilakukan pengukuran antropometri dan komposisi tubuh. 

Pengaturan pengisian daftar hadir dan persiapan pengukuran antropometri dilakukan oleh 

mahasiswa dengan masing-masing mahasiswa sudah mempunyai daftar responden. Pada hari 

pelaksanaan, responden yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan diarahkan 
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ke ruang pemeriksaan berdasarkan urutan daftar hadir. Pemeriksaan dilakukan kepada responden 

sesuai urutan kehadirannya.  .  

Untuk mempermudah urutan pemeriksaan, dibuatkan susunan alur pemeriksaan mulai dari 

pendaftaran sampai selesai dilakukan pemeriksaan. 

 

I. Alur pertama 

 

 

 

 

 

        II. Alur kedua   

   

         III. Alur ketiga 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur pelaksanaan pemeriksaan status gizi dan komposisi tubuh 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Sebanyak 53 responden telah dilakukan pemeriksaan antropometri dan penilaian status gizi, 

namun hanya sebanyal 24 lansia yang telah dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Keadaan ini 

disebabkan untuk pemeriksaan komposisi tubuh dibutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga 

responden mulai merasa lapar dan memilih melakukan sarapan dibandingkan melakukan 

pengukuran komposisi tubuh. Sebagian lainnya setelah melakukan antropometri segera melakukan 

aktivitas lainnya. 

 

Sebaran lansia berdasarkan riwayat penyakit 

Lanjut usia di Panti Wreda H mempunyai tiga penyakit yang paling banyak diderita meliputi  

hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia. Hipertensi mempunyai prevalensi tertinggi 

dibandingkan penyakit lainnya yaitu sebanyak 54,7%, kemudian diikuti diabetes melitus sebanyak 

20,7%. Pada kategori terbanyak ketiga didapatkan 7 dari 53 subjek menderita dislipidemia. Selain 

ketiga penyakit tersebut didapatkan 11,3% subjek mengalami hiperurisemia, sebanyak 9,4% lansia 

mengalami penyakit jantung dan sebanyak 9,4% juga mengalami penyakit tulang dan sendi. 

Sebagian lainnya mengalami penyakit tidak menular meliputi gangguan mental emosional, asma, 

dan anemia. (Tabel 3)  

 

Area I: 

Meja  Pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan oleh 

mahasiswa FK Untar, 

menggunakan daftar panti Wreda 

  

Area II 

- Pemeriksaan antropometri oleh dokter 

didampingi oleh mahasiswa  

- Ruangan dilengkapi dengan timbangan 

berat badan, tinggi badan, alat 

pengukur lingkar pinggang dan lingkar 

panggul, meja tulis dan kursi 

 

Area III 
- Pemeriksaan komposisi tubuh oleh 

dokter didampingi mahasiswa 

- Ruangan dilengkapi tempat tidur 

terbuat dari kayu, alat pengukur 

komposisi tubuh, meja tulis dan kursi 
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Tabel 3. Sebaran Penyakit Tidak Menular Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh ini, didapatkan persentase lansia sebagian besar 

mengalami penyakit tidak menular yang cukup tinggi. Diketahui penyakit tidak menular ini dapat 

disebabkan berbagai faktor termasuk gaya hidup antara lain meliputi pola asupan makanan dan 

aktivitas fisik. Kepada lansia perlu diketahui bagaimana aktivitas fisik  yang dilakukan responden 

lansia ini. Selain itu pola asupan makanan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan gangguan 

metabolism yang dialami lansia. 

 

Sebaran lansia berdasarkan status gizi   
Berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan diperoleh data status gizi yang 

berdasrkan indeks massa tubuh (IMT) dengan hasil didapatkan 41,6% subjek memiliki gizi lebih 

(overweight) hingga obesitas. Sebanyak 33,4% subjek laki-laki dan 42,6% subjek perempuan 

memiliki status gizi lebih (overweight) hingga obesitas. Rerata berat badan dan tinggi badan laki-

laki lebih tinggi dibanding perempuan sedangkan rerata lingkar pinggang subjek laki-laki di bawah 

nilai normal dan rerata lingkar perut subjek perempuan di atas nilai normal. (Tabel 4) 

 

              Tabel 4. Sebaran Data Demografi Responden Berdasarkan Status Gizi 

 
Variabel 

                                       

X (SD) n (%) 

 

Laki-Laki 

n (%) 

Perempuan 

n (%) 

Berat Badan   53,7   (SD    9,33)     58,8   (SD  7,70)   53,0 (SD    9,39) 

Tinggi Badan 153,8   (SD   8,71)   165,11 (SD 13,36) 152,4 (SD   6,91) 

Lingkar Pinggang   88,9   (SD 14,19)     81,8   (SD 14,48) 89,9 (SD 14,05) 

Lingkar Panggul   95,56 (SD 10,52)     91,6   (SD   6,97) 96,0 (SD 10,84) 

Indeks massa tubuh   22,39 (SD   3,67)    

Status Gizi;     

- Kurang 

- Normal 

- Lebih   

- Obes 1 

- Obes 2 

   5   (9,4)     1   (16,7)     4  (8,5) 

 26   (49,1)     3   (50)   23  (48,9) 

   9   (17)     1   (16,7)     8  (17) 

 11   (20,8)     1   (16,7)   10  (21.3) 

   2   (3,8)     0   (0)     2  (4,3) 

 

Pemeriksaan Komposisi Tubuh 

Pada kegiatan Bakti kesehatan ini pengukuran komposisi tubuh hanya dapat meliputi 24 responden 

yang terdiri dari 5 responden laki-laki dan 19 responden perempuan. Sebaran massa lemak, massa 

bebas lemak, lemak abdomen subkutan , dan lemak abdomen visceral dapat dilihat pada tabel 5. 

 

           

No. Jenis Penyakit      n (%) 

1 Hipertensi 29 (54,7) 

2 Diabetes mellitus 11 (20,7) 

3 Dislipidemia   7 (13,2) 

4 Hiperurisemia    6 (11,3) 

5 Penyakit Jantung 5 (9,4) 

6 Penyakit tulang dan sendi 5 (9,4) 

7 Gangguan mental emosional 3 (5,6) 

8 Asma 1 (1,9) 

9 Anemia 1 (1,9) 
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Tabel 5. Sebaran Komposisi Tubuh Responden 

 

Komposisi tubuh Rerata (kg)  

 

Rerata (%) 

Massa lemak 17,7  (SD  6,79) 32,79 (SD  9,11) 

Massa bebas lemak 35,2  (SD  7,98) 67,20 (SD  9,11) 

Lemak abdomen subkutan 34,1  (SD 11,35)  

Lemak abdomen viseral   8,8  (SD   5,61)                     

  

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan komposisi tubuh, didapatkan rerata massa lemak dalam satuan 

persentase pada responden ini cukup tinggi yaitu 32,79%, SD 9,11, di atas batas nilai persentase 

untuk perempuan.(Bardosono, 2000) 

Pemeriksaan antropometri yang menentukan status gizi menunjukkan sebanyak 41,6% 

lansia mengalami gizi lebih dan kegemukan walaupaun sebagian lainnya termasuk status gizi 

normal. Gizi lebih dan kegemukan pada lansia perlu mendapat perhatian oleh karena dapat 

berdampak pada kesehatan dan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kejadian penyakit 

tidak menular. Keadaan ini didukung juga dengan tinggi persentase masa lemak tubuh yang 

menunjukkan terdapat penumpukan masa lemak tubuh. Selain itu terdapat 5 (9,4%) lansia 

mengalami gizi kurang yang juga perlu mendapat perhatian. Status gizi dipengaruhi pola dan 

jumlah asupan makanan sehari serta aktivitas fisik.  

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Sebagian besar lansia di Panti Wreda H mempunyai status gizi lebih (41,6%), 5 orang lansia 

(9,4%) mengalami kegemukan, sebagian lansia lainnya mengalami status gizi kurang dan status 

gizi normal.  Pemeriksaan komposisi tubuh didapatkan masa lemak tubuh di atas batas normal 

(32,79%) yang menunjukkan adanya penumpukan masa lemak tubuh. 

 

Saran 

Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia yang di Panti Wreda H,  tim 

pelaksana bakti kesehatan akan menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan dan penilaian status gizi 

dengan usulan kegiatan meliputi: 

Pemeriksaan 

Komposisi Tubuh 

Pemasangan elektroda 

pada lengan bawah dan 

tungkai bawah 
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1. Memberi pengertian kepada lansia di Panti wreda H mengenai gaya hidup yang baik agar 

dapat meningkatkan kualitas hidup melalui penyuluhan serta kegiatan bakti kesehatan 

lain sepert senam sehat lansia. 

2. Melakukan pemantauan terhadap lansia secara berkelanjutan baik terhadap status gizi, 

pola asupan makan, dan aktivitas fisik bekerjasama dengan tim Panti Wreda H. 
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ABSTRAK 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 yaitu Akses Informasi Keuangan untuk 

Kepentingan Perpajakan. Dalam peraturan tersebut, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi 

keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor 

perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan 

sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di 

bidang perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan pasca Tax Amnesty dalam rangka 

pengawasan terhadap wajib pajak dan menguji kepatuhan terhadap Undang-undang  Perpajakan. Maka atas 

permintaan PT Prismagraphia Indonesia, kami para team dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang 

terdiri dari 4 (empat) orang ingin memberikan penyuluhan dan membagi pengetahuan dalam menghadapi Pemeriksaan 

Pasca Tax Amnesty dan keterbukaan data serta informasi perpajakan. Implementasi Pengabdian Masyarakat 

menargetkan dua hal yaitu siap menghadapi pemeriksaan dan keterbukaan data serta informasi perpajakan. Hasil dari 

penyuluhan ini berupa modul yang akan kami berikan kepada pimpinan dan staf pajak PT Prismagraphia Indonesia 

agar siap menghadapi pemeriksaan apabila diperiksa dan adanya keterbukaan informasi apabila ada kekurangan data 

untuk kepentingan perpajakan. Kesimpulannya kami memberikan pengetahuan tentang tata cara pemeriksaan apabila 

wajib pajak diperiksa oleh pegawai pajak pasca Tax Amensty, dan membantu mitra untuk memberikan informasi atau 

data apabila diminta oleh Dirjen Pajak guna kepatuhan sukarela. 

 

 

Kata kunci: pemeriksaan, tax amnesty, keterbukaan data, informasi perpajakan 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangatlah mendesak bagi semua Wajib Pajak baik untuk 

wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Seiring berakhirnya program pengampunan 

pajak atau tax amnesty adalah seluruh kegelapan di dalam perpajakan telah berakhir dan 

kedepannya terbitlah terang. Dalam hal ini Ditjen Pajak menyiapkan strategi pengamanan 

penerimaan negara melalui sektor pajak sebagai tindak lanjut dari berakhirnya Program 

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Program tersebut adalah pemeriksaan setelah amnesti 

pajak dan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan adanya 
program tersebut, Dirjen Pajak bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan salah 

satu poinnya, penerapan pembukaan rahasia nasabah bank dalam rangka pemeriksaan, 

pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan di bidang perpajakan. Ditjen Pajak 

sudah menyiapkan berbagai strategi dan prosedur untuk memeriksa para wajib pajak. Salah 

satunya adalah pembekalan data yang kuat kepada pegawai pajak sebelum melakukan 

pemeriksaan kepada para wajib pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
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mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan, dilakukan dengan; pemeriksaan kantor dalam hal 

ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret; 

dan/atau pemeriksaan lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas 

hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret. Data yang digunakan untuk pemeriksaan 

tersebut berasal dari data intelijen Ditjen Pajak dan sumber data lainnya.  

Sedangkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk 

menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang 

perpajakan. 

 

Hal ini yang menyebabkan mitra meminta kami selaku team dosen untuk memberikan 

pengetahuan atau ilmu mengenai tata cara pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparatur 

perpajakan. Solusi yang kami tawarkan memberikan penyuluhan dan target yang dicapai adalah 

siap menghadapi pemeriksaan setelah tax amnesty. Selain itu kami juga memberikan informasi 

dan data tentang informasi yang diperlukan apabila diperiksa 

 

 

METODE PELAKSANAAN PKM 

Persiapan kami adalah mengadakan wawacara kepada mitra permasalahan yang dihadapi setelah 

tax amnesty dan dikeluarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 2017.  

 

Metode pelaksanaan yang kami berikan adalah berupa penyuluhan berupa materi yaitu 

memberikan modul serta tanya jawab pada tanggal 30 Mei 2017, tanggal 9 Juni dan 23 Juni 2017, 

selama 18 jam untuk 3 kali sesi.  

 

Sesi pertama, membahas Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan. 

 

Sesi kedua membahas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 07/PJ/2017 tentang Pedoman 

Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan.  

 

Sesi ketiga membahas Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan 

Untuk Kepentingan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2017 tentang 

petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada sesi pertama, membahas Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk 

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; meminta kepada Pemeriksa Pajak 

untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan   Lapangan dalam hal Pemeriksaan 

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk 

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan 

tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan 

penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; menerima SPHP; menghadiri Pembahasan 

Akhir Hasil Pemeriksaan pada  waktu yang telah ditentukan; Mengajukan permohonan untuk 

dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat 

hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara 

Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali 

untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis 

Pemeriksaan Kantor. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur 
Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum 

koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas. Yang terakhir memberikan 

pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian 

Kuesioner Pemeriksaan. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah 

pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

Penyuluhan kepada 
Mitra 

Terkait permasalahan 
diatas 

Strategi Menghadapi 
Pemeriksaan Pasca Tax 

Amnesty 

Siap menghadapi 
Keterbukaan data 

dan Informasi 
perpajakan 

Menuju Era Keterbukaan data 
dan Informasi untuk 

mengwujudkan kepatuhan 
sukarela WP 
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Pada sesi kedua membahas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 07/PJ/2017 tentang Pedoman 

Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan 

Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 

Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jangka waktu pengujian 

paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa 

dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Sedangkan pemeriksaan 

kantor adalaha pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini 

dilakukan dengan, jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak 

tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 

dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 

sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 

anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

 

Pada sesi ketiga membahas Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2017 

tentang petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan. 

Sesi ini membahas tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan 

perpajakan. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk 

kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor 

perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang 

dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan 

berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa 

keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu 

laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan 

perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang 

diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan, dan laporan yang berisi 

informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dalam rangka penyampaian laporan, lembaga 

jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib melakukan prosedur 

identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan 

perjanjian internasional di bidang perpajakan. 

 

Dalam menghadapi situasi diatas, kami selaku team dosen memberikan kontribusi berupa 

penyuluhan dalam rangka siap menghadapi pemeriksaan setelah amnesti pajak dan siap 

memberikan data dan informasi keuangan secara sukarela apabila diperiksa. Selain itu, kami 

memberikan masukan berupa penjelasan tentang tata cara pemeriksaan dan akses informasi 

keuangan yang diperlukan oleh pegawai pajak untuk kepentingan perpajakan. Jumlah peserta 

sebanyak 3 orang yaitu Direktur, Manager Keuangan dan Admin yang mengerti tentang 

perpajakan.  

 

Target yang dicapai dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada mitra supaya 

mitra siap menghadapi pemeriksaan, memberikan masukan kepada mitra apa saja yang diperlukan 

oleh Dirjen Pajak apabila Dirjen Pajak meminta data atau akses informasi guna kelancaran 
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pemeriksaan, memberikan pengetahuan kepada mitra tentang akses informasi keungan untuk 

kepentingan perpajakan, membantu pemerintah menuju terwujudnya kepatuhan wajib pajak. 

 

Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada mitra, mengenai 

informasi yang diperlukan Dirjen Pajak; memberikan pengetahuan tentang tata cara pemeriksaan 

apabila wajib pajak diperiksa oleh pegawai pajak pasca Tax Amensty; membantu mitra untuk 

memberikan informasi atau data apabila diminta oleh Dirjen Pajak guna kepatuhan sukarela. 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan ini dapat memberikan masukan berupa penjelasan tentang tata cara pemeriksaan dan 

akses informasi keuangan yang diperlukan oleh pegawai pajak untuk kepentingan perpajakan. 

Selain itu pimpinan dan karyawan perusahaan sadar atas kewajibannya dalam melaporkan dan 

menyetor pajak. Karena dengan adanya peningkatan dalam sektor pajak, dapat berdampak positif 

dalam perekonomian Indonesia, yaitu menambah pendapatan Negara dalam sektor pajak guna 

kepentingan umum. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Saya dan para team mengucapkan terima kasih kepada Ibu Falini dan Bapak 

Stephen guna kelancaran acara kami. 
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ABSTRAK 

Perancangan sistem kendali hardware dengan menggunakan aplikasi Android ini dimaksudkan untuk membantu para 

pelajar supaya lebih mudah dan menyenangkan dalam mempelajari mikrokontroler. Sistem kendali telah disiapkan 

dalam bentuk modul siap pakai yang terdiri dari modul LED, motor DC, dan modul inframerah. Kedua modul pertama 

sebagai modul keluaran, sedangkan modul inframerah sebagai modul masukan. Siswa akan belajar cara 

menghubungkan modul tersebut secara sederhana, tanpa menggunakan solder. Setelah modul dihubungkan, siswa 

menghidupkan aplikasi (yang telah diunduh terlebih dahulu ke piranti cerdas) dan selanjutnya menghidupkan modul 

sesuai dengan penggunaannya. Modul-modul tersebut disiapkan terlebih dahulu, dirangkai bersama mikrokontroler 

ATMEGA8. Kabel pelangi dan pin disiapkan sehingga siswa peserta dapat dengan mudah menghubungkan modul ke 

perangkat mikrokontroler. Aplikasi perangkat lunak mikrokontoler dan juga Android disiapkan dengan baik. Siswa 

peserta cukup mengunduh aplikasi Android, sedangkan aplikasi mikrokontoler tidak perlu diunduh karena telah 

ditanamkan terlebih dahulu. Petunjuk pemakaian berupa buku petunjuk dan video yang di-upload ke youtube.com 

juga disiapkan. Dengan demikian, siswa dapat menggunakan sistem ini dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang 

memadai baik melalui bacaan buku mau pun melihat video yang telah disiapkan. Dua puluh perangkat dengan 

petunjuk pemakaian telah didistribusikan ke dua sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Antusiasme dari 

para siswa peserta cukup baik. Ini berarti kegiatan ini telah mencapai tujuannya guna menarik minat siswa dalam 

berkarya dengan perangkat elektronik.  

Kata kunci: Android, elektronik, hardware, mikrokontroler. 

 

1. PENDAHULUAN 

Rendahnya minat siswa untuk menyukai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam seperti fisika, 

kimia dan matematika, menyebabkan peminatan siswa terhadap bidang teknik menjadi berkurang. 

Data Kemenristek Dikti tahun 2016 menunjukkan bahwa ada selisih yang besar antara kebutuhan 

akan lulusan teknik dengan ketersediaan lulusan teknik yang ada. Ali Gufron Mukti, Dirjen 

Sumber Daya Iptek Dikti mengatakan bahwa adanya tren penurunan lulusan sarjana teknik mulai 

dari tahun 2016.  

 

Dari situasi ini, disimpulkan perlunya usaha untuk meningkatkan minat terutama siswa terhadap 

ilmu pengetahuan. Rangsangan telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai insentif. Selain 

itu, perlu juga dari berbagai pihak lain untuk turut serta terlibat dalam upaya ini.Siswa SMA yang 

memiliki minat rendah terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Siswa SMA 

kurang mengetahui cara mengeksploitasi teknologi yang ada sehingga gadget yang ada dapat 

memiliki manfaat lebih. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan metode praktek lapangan. Tim pelaksana akan 

menyiapkan keseluruhan rancangan baik hardware mau pun software. Tim pelaksana juga 

menyiapkan panduan baik berupa buku petunjuk mau pun video yang diunggah ke youtube.com. 

Selanjutnya, pelaksanaan di lapangan bagi para siswa peserta adalah melalui praktek secara 

langsung. Siswa yang mengikuti pelatihan ini berasal dari dua sekolah yaitu sekolah Tarsisius 1 

dan sekolah dr. Soetomo. Pelatihan dilakukan berkelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 3 



 

447 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

siswa. Praktek ini dilakukan mulai dari menghubungkan modul, mengunduh aplikasi Android 

hingga melakukan percobaan sesuai dengan buku petunjuk.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam perancangan sistem ini berupa solder, tang potong, pengupas 

kabel, crimping tool, printer Laserjet, bor listrik dan smartphone dengan sistem operasi Android. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam perancangan ini berupa papan PCB, modul bluetooth, 

mikrokontroler ATMEGA 8, socket, motor driver L293D, LED inframerah dan photodiode, motor 

DC 3V, 8 buah LED 5 mm, 1 buah LED 3 mm, kristal 8 MHz, 9 buah resistor 220 Ω, 2 buah 

resistor 10 KΩ, 1 buah resistor 1 KΩ, 2 buah kapasitor 22 pF, 1 buah kapasitor 100 nF, 1 buah 

induktor, 1 buah dioda zener, 1 buah push button, kabel, dan housing. 

 

Rancangan Sistem 

Skematik minimum sistem yang digunakan dalam perancangan ini dapat dilihat pada Gambar 1 di 

bawah ini. Software yang digunakan untuk merancang skematik dan PCB (perhatikan Gambar 2) 

adalah Altium Designer. Hasil rancangan Gambar 2 kemudian dicetak menggunakan tinta pada 

printer Laserjet pada kertas majalah. Hasil cetakan di-heat press ke PCB yang telah disiapkan. 

Pengepresan dilakukan kurang lebih dua menit. Setelahnya PCB dibersihkan dan dikeringkan. 

 

Setelah kering, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap jalur-jalur yang tercetak di PCB. Apabila 

telah dipastikan tidak mengalami kerusakan, proses berikutnya dapat dilakukan. Hasil akhir dari 

keseluruhan proses perancangan minimum sistem ini dapat dilihat pada Gambar 3. Komponen-

komponen seperti mikrokontroler, LED, motor DC, LED inframerah dan photodiode dapat 

dihubungkan. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian. 

 

 
Gambar 1. Skematik Minimum Sistem Rancangan 
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Gambar 2. PCB Minimum Sistem Rancangan 

 

 
Gambar 3. Hasil Rancangan Minimum Sistem 

 

Selain hardware, sistem rancangan juga memiliki bagian berupa software untuk mikrokontroler 

dan aplikasi di Android. Software di mikrokontroler dirancang dengan menggunakan CV-AVR 

dengan bahasa C. Cuplikan hasil rancangan dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 ini, dapat 

dilihat library yang digunakan dalam aplikasi, yaitu mega8, stdio, dan delay (Miklyebust, 

ATMEL). Di sini juga diperlihatkan penggunaan ADC, serial, dan port-port yang digunakan untuk 

mengontrol. Komunikasi dengan aplikasi Android dilakukan secara serial melalui bluetooth. 

Baudrate yang digunakan adalah 9600 (Winoto, 2008). 

 

Untuk aplikasi Android, digunakan MIT AI2 Companion. Cuplikan hasil rancangan aplikasi untuk 

Android dapat dilihat pada Gambar berikut ini. Gambar 5 memperlihatkan cuplikan program untuk 

melakukan inisialisasi. Gambar 6 memperlihatkan bagaimana bluetooth dinyalakan apabila 

tombol click pada aplikasi diklik. Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan konfigurasi IP bila 

aplikasi Android akan berhubungan dengan modul bluetooth HC-06 pada modul. Untuk Ip Config 

sendiri dibagi menjadi dua bagian (Simon, 2012) yaitu before picking dan after picking. Before 

Picking digunakan untuk mengeset dan melihat alamat bluetooth yang tersedia atau yang sudah 

pernah melakukan pairing dengan aplikasi. Perhatikan Gambar 7. After Picking digunakan setelah 

sudah memilih bluetooth yang akan dihubungkan. Ini dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 4. Program Pengontrol Sistem untuk Mikrokontroler ATMEGA8 

 

 
Gambar 5. Program Inisialisasi Sistem untuk Android 

 

 
Gambar 6. Bt Connect Click pada APK Android 

 

 
Gambar 7. Program IpConfig pada APK Android 
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Gambar 8. Program After Picking pada APK Android 

 

Hasil Rancangan 
Hasil rancangan hardware sistem ini seperti terlihat pada Gambar 3, dengan tambahan berupa 

modul-modul yang dapat dihubungkan secara plug-and-play. Modul-modul tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 9, 10 dan 11. 
 

 
Gambar 9. Modul LED 

 
Gambar 10. Modul Motor DC 

 

 
Gambar 11. Modul Inframerah 

Hasil rancangan aplikasi Android dapat dilihat pada Gambar 12, 13, 14 dan 15. Gambar 12 

memperlihatkan tampilan awal apabila aplikasi dinyalakan. Gambar 13, 14 dan 15 

memperlihatkan tampilan untuk mengendalikan masing-masing modul. 

 

 
Gambar 12. Halaman 

Awal 

 
Gambar 13. Halaman 

Kendali LED 

 
Gambar 14. Halaman 

Kendali Motor DC 

 
Gambar 15. Halaman 
Kendali Inframerah 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan menyiapkan sistem sedemikian rupa sehingga para siswa peserta tidak perlu mengetahui 

hal-hal teknis dalam perancangannya, dapat menarik minat para siswa. Para siswa yang terlibat 

menyenangi pelatihan ini sebagai sebuah bentuk permainan, tetapi setelahnya para siswa juga 

tertarik untuk mengetahui bagaimana cara sistem ini dirancang. Dapat dikatakan bahwa pelatihan 

ini telah berhasil mencapai tujuannya untuk menarik minat siswa supaya timbul keinginan 

mengetahui lebih lanjut perihal yang dipelajari di Teknik Elektro. 
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ABSTRAK 

Kegiatan PKM bertujuan untuk mempromosikan usaha melalui online. Selain itu memberikan pelatihan pada pemilik 

usaha dan karyawan untuk meningkatkan jasa layanan sesuai yang diinginkan konsumen..  Tujuan jangka panjang 

adalah meningkatkan usaha mitra agar lebih dikenal ,diminati masyarakat dan meningkatkan penjualan. Melalui jasa 

layanan yang lebih baik. Kajian ini dilakukan karena adanya permasalahan utama mitra, yaitu terbatasnya modal 

usaha, sehingga untuk melakukan promosi online masih belum dapat dilakukan. Mengingat kondisi mitra yang baru 

memulai usaha selama satu tahun. Perlu memberikan bekal pengetahuan tentang kualitas jasa layanan.  Agar  

konsumen yang datang dapat menjadi pelanggan tetap mitra. Pengembangan website akan  dilakukan dengan  

mengacu  pada kerangka kerja 7Cs yaitu : context,   content, ,community ,customization, communication, connection, 

commerce. Untuk menhasilkan media promosi yang interaktif. Metode pelaksanaan kegiataan, berupa pemberian 

pengetahuan akan promosi  melalui online, pelatihan, sosialisasi tentang kualitas jasa layanan dan pendampingan 

pembuatan media online serta pemeliharaan.       Hasil kegiatan PKM berupa pembuatan website, dan meningkatkan 

pengetahuan mitra tentang kualitas jasa layanan. Dengan demikian diharapkan usaha yang dilakukan dapat lebih 

dikenal masyarakat luas. Pemilik usaha dapat mempertahankan konsumen untuk menjadi pelanggan  setia mitra . 

Kata kunci: promosi media online, pendampingan, kualitas jasa layanan 

 

 

PENDAHULUAN 

 

      Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Walaupun suatu produk berkualitas, jika  konsumen belum pernah mendengar keberadaan produk 

tersebut maka konsumen tidak akan pernah membeli. Untuk itu perlu dilakukan promosi. Kotler 

(2006,) mengemukakan promosi merupakan suatu alat yang di pakai untuk menginformasikan,  

mempengaruhi dan mengingatkan kepada konsumen akan produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Tjiptono (2004), promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran.  

      Berbagai media yang dapat digunakan dalam mempromosikan barang maupun jasa, melalui 

cetak maupun elektonik. Yang kesemuanya bertujuam untuk mempengaruhi pembeli, agar 

menjadi loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Untuk itu jika semakin baik 

komunikasi pemasaran yang tercipta, maka akan mendatangkan keinginan konsumen untuk 

membeli. Saat ini perkembangan teknologi, menunut upaya komunikasi pemasaran yang lebih 

interaktif dan efisien dalam mempromosikan suatu usaha. Seperti halnya melalui social media atau 

internet, 
       Mitra sebagai tempat kegiatan PKM merupakan usaha pencucian mobil( car Wash) memiliki 

permasalahan baik masalah produksi maupun manajemen. Pada aspek produksi terkait dalam hal 

ketidakmampuan menyebarkan promosi secara online, belum adanya media internet yang 

memfasilitasi tempat usaha, belum adanya website maupun promosi dengan sosial media lainnya.  

       Pada aspek manajemen, permasalahan mitra terkait pada aspek kualitas pelayanan. Mengingat 

pemilik dan karyawan belum memiliki pengetahuan tentang kualitas pelayanan. Sementara itu 
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kondisi persaingan usaha jasa pencucian mobil disekitar mitra cukup banyak. Oleh karena itu 

penting bagi mitra  usaha cucian mobil ini, untuk dapat memberikan pelayanan secara  lebih baik 

dibandingkan pesaing. Morgen dan Hunt (1995) mengemukan dalam meraih keunggulan bersaing 

perlu adanya kualitas pelayanan yang lebih unggul  dibandingkan pesaing. Untuk itu Tim PKM 

yang memiliki kemampuan IPTEKs tentang promosi online dan kualitas layanan, dapat membantu 

mitra dalam mengatasi masalah mitra wirausaha car wash.   

  Melalui analisis situasi pada mitra, beberpa persoalan yang dihadapi dan  menjadi prioritas 

permasalahan dapat dikelompokkan:  

1. Belum adanya kegiatan promosi online yang mendukung kegiatan usaha 

2. Belum terealisasi pembuatan media promosi elektronik sehingga pasar sangat terbatas 

3. Belum tereliasinya pemahaman pemilik dan karyawan tentang kulitas pelayanan sehingga 

karyawan masih kurang dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik seperti yang 

diharapkan konsumen 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra usaha  car wash di  Tangerang Selatan, maka upaya untuk 

meningkatkan layanan dan mempromosikan usaha car wash secara online  adalah:  

1. Aspek manajemen, yang terkait dengan pelayanan car wash, dimana pemilik dan karyawan 

car wash belum memiliki pengetahuan tentang kualitas pelayanan. Untuk menarik dan 

mempertahankan konsumen, perlu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada 

konsumen.  Agar konsumen enggan berpindah ke usaha car wash lainnya. Solusi yang 

ditawarkan adalah: Memberikan pelatihan tentang kualitas pelayanan pada pemilik dan 

karyawan  usaha car wash yang berlokasi di BSD City, Tangerang Selatan . Agar dapat 

memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

yang datang saat mencuci mobil, mulai dari masuknya kendaran, proses pencucian dan proses 

pengembalian kendaran. .  

2. Aspek produksi terkait dengan masalah pendampingan pengadaan internet, mendesain 

website, media online lainnya. Solusi ysng ditawarkan adalah: Melakukan pendampingan 

memasang internet, dan membuat website sebagai promosi media elektronik, yang akan 

digunakan mitra dalam mencari pelanggan yang lebih luas. Melakukan pemeliharaan dari 

media online yang dilakukan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

      Dalam melakukan kegiatan PKM, ipteks yang ditransper kepada mitra dapat meliputi: 

1. Membuat Model Kualitas Pelayanan Bagi Usaha Car Wash 

      Output pertama dirancang dalam kegiatan PKM adalah membuat panduan pelayanan. 

Pelayanan konsumen merupakan sekumpulan aktifitas dan program yang dilakukan untuk 

membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih berarti, berharga, dan lebih bernilai bagi 

konsumen. Aktifitas-aktifitas tersebut meningkatkan nilai yang diterima konsumen dari jasa yang 

dibeli.  Seluruh karyawan mitra dari usaha  car wash dan semua elemen yang terkait, secara 

langsung menyediakan jasa pelayanan, selama proses pencucian dan hasil cucian yang dilakukan. 

Mitra perlu meningkatkan tingkat kenyamanan konsumen dalam menggunakan jasa cucian mobil. 

Proses kegiatan manajemen pelayanan dapat dirangkum menjadi tiga bagian yaitu: 

a.  Aspek saat penyerahan kendaran  
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b.  Aspek melakukan pencucian 

c. Aspek saat pengembalian kendaraan dan melakukan pembayaran. 

          Model pelayanan yang susun oleh Tim PPM mengadopsi dari sumber Valerie Zeithaml, A. 

Parasuraman, dan Leonard Berry, dimana tim menyusun dimensi-dimensi kualitas pelayanan, yang 

nantinya uutuk disampikan kepada mitra dalam kegiatan sosialisasi.  

        Tim melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengusaha memberikan pelayanan terbaik 

pada kepada pelanggan  yang terukur pada lima dimensi (Parasuraman, 1990) yaitu : 

Responsivness, Reliability, Assurance, Emphaty dan Tangibles. 

1).Responsiveness (daya tanggap / kesigapan) adalah suatu respon / kesigapan karyawan dalam 

membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

2).Reliability (keandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan 

dengan akurat dan terpercaya. 

3).Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan 

konsumen / pelanggan terhadap perusahaan. 

4).Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat 

individual atau pribadi kepada para pelanggan / konsumen. 

5).Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media 

komunikasi dan hal-hal yang lainnya yang bersifat fisik.  

           

Secara garis besar bentuk pelayanan yang seharusnya diberikan bagi usaha cucian mobil  dapat 

meliputi: 

Tangible (yang kelihatan) 

- Penampilan tempat cucian dan ruang 

tunggu  atau website 

- Tampilan kegiatan pencucian 

- Penampilan tenaga yang mencuci 

Acces (kemudahan masuk) 

- Kecepatan  

- Jalur antrian yang pendek 

- Waktu operasi yang nyaman 

- Lokasi yang nyaman 

- Ketersediaan informasi pada status 

pemesanan 

Mengetahui dan memahami pelanggan 

- Perhatian secara individu 

- Penghargaan 

- Memberikan apa yang dibutuhkan 

konsumen. 

Kompetensi 

- Pengetahuan  

- keterampilan dari para karyawan 

- Kesediaan informasi  

Keamanan 

- Merasa aman di kawasan parkir 

- Menjelaskan keamanan  

- Menyatakan kebijakan akan kerahasiaan 

informasi pelanggan 

Responsif (tanggapan) 

- Menelpon balik pelanggan  

- Membalas email mereka 

- Memberikan pelayan yang cepat  

 

Dapat dipercaya 

- Reputasi dalam menghormati-menepati 

komitmen 

- Garansi dan jaminan  

- Kebijakan pengembalian  

Dapat diandalkan 

- Ketepatan (nilai) 

- Mengantar sesuai yang dijanjikan 

- Hasil cucian bersih 

 Sumber : Diadaptasi dari Valerie Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard Berry, Delivering Quality Service: 

Balancing Customer Perceptions and Expectations (New York: Free Press, 1990), pp. 20-22;  
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2. Membuat  Desain promosi online /website  

           Kegiatan rancangan website mengacu kepada 7 C Framework adalah sebagai berikut: 

 

                                     Tabel 1. Kerangka Kerja 7 C 

Context Aesthetical 

Dominant 

 

Functionally Dominant Integrated 

Content Product dominant Information dominant Service dominant 

Community Nonexistent Limited Strong 

Customization Generic Moderatley Customized Strong 

Communication One to many , 

non responding 

user 

One to many, 

responding 

user 

One to One, 

non 

responding 

user 

One to one, 

responding 

user 

Connection Destination Hub Portal 

Commerce Low Medium High 

 

rancangan website adalah implementasi dari rancangan yang dibuat ke dalam bentuk tampilan 

website, hasil prototipe yang dikembangkan adalah sebagai berikut:      
 

 
Gambar 1. Contoh Tampilan  Website http://www.cartendergroup.com 

 

        Langkah ujicoba dilakukan secara offline sebelum website dipublish untuk menemukan 

berbagai kesalahan yang mungkin terjadi dan menambah informasi-informasi yang diperlukan. 

        Apabila dalam uji coba tidak ditemukan kesalahan-kesalahan maka dilakukan publish 

website ke Internet. 
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Gambar 2  Hasil Tampilan  Halaman Beranda 

 

 

Gambar 3  Halaman Galeri Produk 
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Gambar 4  Halaman Kontak 

3. Mensosialisasikan Kualitas Pelayanan 

        Bentuk dokumentasi yang berhasil dibuat saat melakukan sosialisasi yang dilakukan tim 

melalui pembekalan pada usaha car wash yang menjadi mitra terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

Dalam kegiatan tersebut telah melibatkan beberapa mahasiswa program S1 manajemen 

Hasil pantauan terhadap profil responden dan program sosialisasi kualitas pelayanan usaha terlihat 

bahwa mitra sangat antusias mendengarkan dan menginginkan dapat segera meningkatkan kualitas 

pelayanan car wash. Mitra sangat  berterimakasih kepada tim dari Universitas Tarumanagara yang 

telah berhasil memberikan pemahamam pada mitra.  Sebagai wujud kepedulian tim pada 

masyarakat usaha menengah, selain itu mitra  telah memberikan beberapa contoh produk layanan 

jasa yang sesuai dengan kriteria mitra.  
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  4. Model Sosialisasi  Penggunaan Website 

            Kegiatan ini dilakukan memberikan pemahaman terhadap domain 

www.cartendergroup.com.  Dengan adanya situs tersebut diharapkan dapat membantu dalam     

mempromosikan   usaha car wash dan  meningkatkan  penjualan jasa pencucian serta poles mobil 

mitra yang dijadikan sampel di Tangerang Selatan. Tim memberikan penjelasan promosi online 

kepada mitra dan karyawan  akan pentingnya media komunikasi online dalam meningkatkan 

penjualan. Secara khusus panduan media promosi online dengan situs yang sudah dipublish 

diberikan pada Bapak Antoni Savero selaku pemilik usaha car wash. Untuk dipelajari dan 

dipahami lebih lanjut dalam upaya melakukan penjualan secara online. Gambar yang dapat 

didokumentasikan  saat sosialisasi adalah: 

     

 
 

Gambar 5.  Kondisi Saat sosialisasi Website 

 

Selanjutnya Tim menerangkan langkah-langkah pengoperasian website kepada pemilik. Juga 

mengingatkan untuk dapat  memelihara dan mengembangkan situs yang sudah dibuat. Pentingnya 

pemanfaatan teknologi informasi, seperti halnya dijelaskan oleh tim dalam sosialisasinya dalam 

upaya meningkatkan penjualan jasa usaha car wash, Dengan demikian melalui kegiatan PKM  ini 

akan  memberikan manfaat kepada usaha menengah jasa car wash untuk mendapatkan 

pengetahuan atau sharing informasi tentang perlunya memanfaatkan teknologi informasi dalam 

mempromosikan produk,  melakukan transaksi bisnis secara online dan lainnya, usaha car wash 

dapat memperluas   pangsa pasarnya. 

 

5.  Pembahasan 

        Beberapa studi pendahuluan telah  menyimpulkan bahwa adanya 6 aktivitas bisnis yang 

menggunakan Internet yang berkaitan dengan komunikasi yaitu informasi perusahaan (50%), 

layanan pelangan (34%), komunikasi dengan pelanggan (49%), komunikasi dengan pemasok 

(45%), pemasaran (42%), iklan/humas (31%) (To dan Tan,2002. Peterson, (1997). Internet mampu 

menyediakan informasi setiap waktu sehingga dapat digunakan 24 jam sehari.  Ini  berarti  dapat 

memiliki interaksi yang lebih baik dalam memberikan  layanan kepada pelanggan, dikarekan 

menjadi dapat lebih cepat dan  tanggap. Komunikasi menggunakan teknologi Internet dapat 

dilakuakan dengan berbagai cara  mulai dari bentuk yang paling dasar seperti email, mailing list 

dan newsgroup sampai partisipasi melalui aktivitas di chat room. Kondisi ini memungkinkan dapat 

memudahkan dalam menindaklanjuti  apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan dapat 

memperluas serta menyesuaikan strategi pemasaran. 

        Berkaitan dengan hal tersebut, usaha car wash di daerah Tangerang Selatan yang belum 

memanfaatkan teknologi internet sebagai media promosi dan pengenalan produknya, untuk itu tim  

PKM melakukan rancangan website pada salah satu usaha car wash, melalui hasil riset hibah untar 
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dan dilanjutkan dalam kegiatan PKM  telah menghasilkan suatu rancangan website yang bertujuan 

untuk promosi dan mengenalkan produk usaha car wash serta untuk menjangkau area pemasaran 

yang lebih luas. Website yang dirancang  belum memfasilitasi kegiatan jual beli melalui internet. 

Hal tersebut disesuaikan dengan hasil identifikasi pengguna yang masih memiliki kemampuan 

terbatas dalam pemanfaatan media internet.  

Hasil rancangan tersebut telah menghasilkan suatu website www.cartendergroup.com, website ini 

tidak dapat digunakan jika pemilik tidak memahami tatacara pemakaiannya, untuk itu tim telah 

menyusun panduan sederhana, yang dapat digunakan oleh pemilik usaha. Melaui hasil 

sosialisasi,telah memberikan suatu pengetahuan yang sanagat berati pada pemilik, dalam 

mengoperasikan dan memelihara website yang sudah di publish.  

        Sejalan dengan itu pula tim berhasil mensosialisasikan kualitas pelayanan yang harus dimiliki 

oleh pemilik dan karyawan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Dengan demikian 

kedepannya usaha ini dapat mempertahankan konsumen agar menjadi pelanggan setia. Dengan 

pelayana yang baik konsumen enggan berpindah untuk mencuci mobilnya ke tempat lain.  Hal ini 

merupakan kekuatan yang harus dimiliki bagi setiap pengusaha car wash. 

 

KESIMPULAN 

   

       Melalui website yang di publish mengacu pada kerangka kerja 7Cs  yaitu 

www.cartendergroup.com telah disusun panduan  sederhana bagi usaha car wash di Tangerang 

Selatan dalam mengembangkan usaha melalui online 

5. Sosialisasi pedoman website telah dilakukan, dalam rangka memberikan pemahaman yang 

jelas mengenai  langkah-langkah pengusaha dan pengelola car wash mempromosikan  bisnis 

secara online. 

6. Dalam pengelolaan bisnis car wash perlu memberikan pelayanan yang baik dari pesaing.Oleh 

karena dalam sosialisasi kualitas pelayanan tim memberikan masukan kualitas pelayanan yang 

harus diberikan saat  penyerahan kendaran, proses pencucian dan pengembalian.   
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Abstrak 

Sebelum melakukan penelitian dengan eksperimen maka dilakukan terlebih dahulu penelitian dengan simulasi. 

Penelitian simulasi menggunakan software AspenPlus berguna untuk memetakan secara analisis pengaruh 

pencampuran gas CO dengan bahan bakar bensin dengan campuran yang dilakukan adalah 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% gas CO. Hasil dari penelitian dengan menggunakan simulasi software AspenPlus semakin besar kadar gas CO 

yang dicampurkan dengan bahan bakar bensin akan menghasilkan entalpi yang lebih besar, campuran antara bensin 

dan gas CO meningkatkan temperatur, semakin besar campuran kadar gas CO terhadap bensin maka akan 

menghasilkan gas CO2 yang lebih sedikit, Sisa hasil pembakaran C8H18 pada gas buang yang terendah pada kadar 

gas CO 25% dan tekanan 6 atm. Sisa C8H18 pada kadar gas CO 25% dan tekanan 6 atm yaitu 5.42E-101 kmol/sec. 

  

Kata kunci: AspenPlus, simulasi, gas CO, bensin, entalpi, temperatur 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 Topik pada penelitian ini cukup beresiko karena gas CO merupakan gas memiliki flame 

speed tingi. Gas dengan flame speed tinggi merupakan gas sangat mudah terbakar pada 

temperature kamar. Simulasi dilakukan dengan pertimbangan topik ini cukup berbahaya. Simulasi 

dapat membantu membangun hipotesa sehingga ketika melakukan eksperimen variable dapat 

difokuskan. Sebelum dilakukan penelitian berupa percobaan, maka diadakan terlebihi dahulu 

simulasi dengan menggunakan software. Hal tersebut akan sangat membantu disaat penelitian 

berupa percobaan tersebut dilaksanakan, karena penelitian dengan percobaan yang dilakukan 

sudah memiliki suatu pegangan atau gambaran yang akan dilakukan dan hasil-hasil dengan 

bantuan simulasi dari software. 

  Sebelum melakukan penelitian campuran bahan bakar dengan gas CO yang divariabelkan 

dengan menggunakan cara eksperimen (percobaan) untuk melihat pengaruh gas CO terhadap 

unjuk kerja mesin, maka dilakukan dahulu penelitian dengan menggunakan simulasi dari software. 

Hipotesis yang dibangun software dapat digunakan mengerucutkan variable agar lebih focus. Pada 

penelitian kali ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan software AspenPlus. 

Tulisan ini dimulasi dari kajian pustaka kemudian memili metodologi, melakukakan 

simulasi numerik dengan berbantuan sofrware Aspen Plus. Hasil simulasi dianalisis untuk 
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mendapatkan perkiraan karakateristik system kerja. Karakteristik istem kerja ini dapat digunakan 

sebagai acuan untuk tahap penelitian berikutnya yaitu eksperimen. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan numerik. Data didapat dari data sekunder diolah 

untuk mendapatkan pemetaan system kerja. Adapun pertimbangan system kerja adalah teori 

teknologi pembakaran dan konsep reaksi kimia. Dua konsep dasar ini dikembangkan dengan 

berbantuan software Aspen Plus unruk mendapatkan pemetaan perkiraan sistem kerja yang terjadi. 
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Langkah-langkah dalam melakukan simulasi dengan Software AspenPlus adalah : 

1. Membuka Software AspenPlus 

2. Membuat simulasi pada Software AspenPlus dengan menggunakan mixer dan reactor 

GIBBS. 

3. Memasukan data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan simulasi. 

4. Menjalankan simulasi pada Software AspenPlus. 

5. Mendapatkan data-data dari hasil simulasi 

 

III. HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN  

Simulasi bahan bakar bensin dengan tidak dicampur gas CO 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian gas CO 0% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur 
out (K) 

enthalpy 

(
j

kmol
⁄ ) 

Sisa gas 
CO2 

C8H18 sisa 
pembakaran 

1 
 

2112.72 -3.54E+06 
1.66E-

06 0 

6 2112.381 -3.54E+06 
1.66E-

06 4.89E-100 

7 2112.314 -3.54E+06 
1.66E-

06 4.96E-99 

8 2112.246 -3.54E+06 
1.66E-

06 1.47E-99 

10 2112.111 -3.54E+06 
1.66E-

06 1.74E-96 

11 2112.036 -3.54E+06 
1.66E-

06 8.53E-96 
 

 

Simulasi bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 5% 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian gas CO 5% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur out 
(K) 

enthalpy 

(
j

kmol⁄ ) 
Sisa gas 

CO2 
C8H18 sisa 

pembakaran 

1 2118.428 -3.54E+06 1.57E-06 0 

6 2111.317 -3.52E+06 1.57E-06 6.16E-100 

7 2111.249 -3.52E+06 1.57E-06 1.52E-100 

8 2111.182 -3.52E+06 1.57E-06 1.51E-99 

10 2111.046 -3.52E+06 1.57E-06 2.16E-96 
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11 2110.979 -3.52E+06 1.57E-06 1.03E-95 
 

Simulasi bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 10% 

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian gas CO 10% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur out 
(K) 

enthalpy 

(
j

kmol⁄ ) 
Sisa gas 

CO2 
C8H18 sisa 

pembakaran 

1 2123.619 -3.50E+06 1.53E-06 0 

6 2123.28 -3.50E+06 1.53E-06 7.40E-101 

7 2123.213 -3.50E+06 1.53E-06 9.63E-100 

8 2123.131 -3.50E+06 1.53E-06 1.10E-98 

10 2123.009 -3.50E+06 1.53E-06 2.90E-97 

11 2122.942 -3.50E+06 1.53E-06 1.35E-96 
 

Simulasi bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 15% 

Tabel 4.4 Data Hasil Pengujian gas CO 15% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur out 
(K) 

enthalpy 

(
j

kmol⁄ ) 
Sisa gas 

CO2 
C8H18 sisa 

pembakaran 

1 2125.144 -3.47E+06 1.44E-06 0 

6 2124.805 -3.47E+06 1.44E-06 5.84E-101 

7 2124.737 -3.47E+06 1.44E-06 7.98E-100 

8 2124.656 -3.47E+06 1.44E-06 8.98E-99 

10 2124.534 -3.47E+06 1.44E-06 2.36E-97 

11 2124.467 -3.47E+06 1.44E-06 1.12E-96 
 

Simulasi bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 20% 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengujian gas CO 20% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur out 
(K) 

enthalpy 

(
j

kmol⁄ ) 
Sisa gas 

CO2 
C8H18 sisa 

pembakaran 

1 2124.702 -3.44E+06 1.36E-06 0 

6 2124.363 -3.44E+06 1.36E-06 6.22E-101 

7 2124.295 -3.44E+06 1.36E-06 8.59E-100 
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8 2124.214 -3.44E+06 1.36E-06 1.03E-98 

10 2124.092 -3.44E+06 1.36E-06 2.58E-97 

11 2124.025 -3.44E+06 1.36E-06 1.20E-96 
Simulasi bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 25% 

Tabel 4.6 Data Hasil Pengujian gas CO 25% dengan berbeda tekanan. 

Tekanan 
(atm) 

Temperatur out 
(K) 

enthalpy 

(
j

kmol⁄ ) 
Sisa gas 

CO2 
C8H18 sisa 

pembakaran 

1 2125.468 -3.41E+06 1.27E-06 0 

6 2125.13 -3.41E+06 1.27E-06 5.42E-101 

7 2125.062 -3.41E+06 1.27E-06 7.91E-100 

8 2124.981 -3.41E+06 1.27E-06 9.62E-99 

10 2124.859 -3.41E+06 1.27E-06 2.36E-97 

11 2124.791 -3.41E+06 1.27E-06 1.11E-96 
 

Analisis Enthalpy VS Kadar Gas CO pada tekanan 1 atm. 

 

Gambar 2. Enthalpy VS Kadar Gas CO pada tekanan 1 atm. 

Pada Gambar 2, diketahui bahwa pada tekanan 1 atm campuran antara bahan bakar bensin 

dan Gas CO akan menghasilkan enthalpy yang lebih besar dari pada bahan bakar bensin tanpa 

dicampurkan oleh gas CO. Semakin besar kadar gas CO yang dicampurkan maka akan semakin 

besar juga enthalpy yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa perbedaan enthalpy yang terjadi antara 
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bahan bakar bensin tanpa campuran gas CO dengan bahan bakar bensin yang dicampur gas CO 

5% mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu besar. Tetapi pada campuran gas CO 10%, 15%, 

20%, dan 25% dapat diperhatikan bahwa nilai enthalpy yang dihasilkan mengalami kenaikan yang 

cukup besar. 

Hal ini menandakan bahwa pada tekanan 1 atm, semakin besar nilai campuran gas CO pada 

campuran bahan bakar bensin akan menghasilkan enthalpy yang semakin besar. Itu dikarenakan 

massa mol gas CO yang tinggi, sehingga enthalpy yang dihasilkannya semakin besar. 

 

Analisis temperature VS Kadar Gas CO pada tekanan 1 atm. 

 

Gambar 3. Temperatur VS Kadar Gas CO pada tekanan 1 atm. 

 

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan suhu yang cukup besar pada bahan 

bakar bensin tanpa campuran dengan bahan bakar bensin yang dicampurkan dengan gas CO 5%. 

Kenaikan suhu terus terjadi sampai kadar gas CO 15% dan temperatur terpanas yang dihasilkan 

pada tekanan 1 atm pada kadar gas CO 25%. Pada kadar gas CO 20% temperatur mengalami 

penurunan sedikit dan kembali naik pada campuran bahan bakar bensin dan gas CO 25%. 

Hal ini menandakan bahwa pada tekanan 1 atm campuran bahan bakar bensin dengan gas 

CO dapat meningkatkan temperature yang dihasilkan. Semakin besar temperature yang dihasilkan 

maka menandakan proses pembakaran lebih sempurna. 
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Analisis hasil Gas CO2 VS Kadar Gas CO pada tekanan 1 atm. 

 

Gambar 4. Hasil Gas CO2 VS Kadar Gas CO. 

Pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa bahan bakar bensin yang murni tanpa campuran gas CO 

menghasilkan gas buang gas CO2 yang paling besar. Pada tekanan 1 atm campuran bahan bakar 

bensin dengan gas CO akan menghasilkan gas CO2 yang lebih kecil dari bahan bakar bensin yang 

tidak dicampurkan gas CO.  

Semakin besar campuran gas CO terhadap bahan bakar bensin maka akan menghasilkan gas 

CO2 yang cenderung lebih sedikit. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak campuran gas CO 

maka pembakaran akan semakin sempurna sehingga gas yang dihasilkan dari sisa pembakaran 

akan semakin bagus sehingga kadar gas beracun yang menyebabkan polusi semakin berkurang. 

Analisis hasil Sisa C8H18 VS Tekanan pada kadar gas CO 0%. 

 

Gambar 5. Hasil sisa C8H18 VS Tekanan pada kadar gas CO 0% 
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Pada gambar 5, dapat dilihat bahwa pada campuran bahan bakar dengan gas CO dengan 

kadar 0% semakin besar tekanan yang diberikan pada ruang bakar maka akan menghasilkan sisa 

pembakaran pada gas buang yang semakin tinggi. Pada tekanan 11 atm di ruang bakar 

menghasilkan sisa C8H18 pada gas buang yang paling besar. Pada tekanan 6 atm sisa C8H18 yang 

dihasilkan 4.89E-100 sedangkan pada tekanan 7 atm sisa gas yang dihasilkan 4.96E-99 sehingga 

semakin tinggi tekanan maka sisa C8H18 yang dihasilkan semakin tinggi. 

Sisa C8H18 mulai pada tekanan 7 atm pada gambar 5 menunjukan kenaikan yang tinggi, itu 

dikarenakan gas CO lebih mudah terbakar dibandingkan dengan bensin, sehingga tekanan yang 

semakin tinggi akan membuat gas CO terbakar terlebih dahulu dan menghabiskan oksigen yang 

berada dalam ruang bakar, sehingga bensin menjadi tidak dapat terbakar. 

Semakin tinggi sisa pembakaran menunjukkan pembakaran yang terjadi diruang bakar 

semakin kurang sempurna, sehingga semakin tinggi tekanan yang diberikan maka semakin kurang 

sempurna pembakaran yang terjadi. 

 

Analisis hasil sisa C8H18 VS Tekanan pada kadar gas CO 20% 

 

Gambar 6. Analisis hasil sisa C8H18 VS Tekanan pada kadar gas CO 20% 

Pada gambar 4.8, dapat dilihat bahwa pada campuran bahan bakar dengan gas CO dengan 

kadar 20% semakin besar tekanan yang diberikan pada ruang bakar maka akan menghasilkan sisa 
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dihasilkan 6.22E-101 sedangkan pada tekanan 7 atm sisa gas yang dihasilkan 8.59E-100 sehingga 

semakin tinggi tekanan maka sisa C8H18 yang dihasilkan semakin tinggi. 

Sisa C8H18 mulai pada tekanan 10 atm pada gambar 6 menunjukan kenaikan yang tinggi, itu 

dikarenakan gas CO lebih mudah terbakar dibandingkan dengan bensin, sehingga tekanan yang 

semakin tinggi akan membuat gas CO terbakar terlebih dahulu dan menghabiskan oksigen yang 

berada dalam ruang bakar, sehingga bensin menjadi tidak dapat terbakar. 

Semakin tinggi sisa pembakaran menunjukkan pembakaran yang terjadi diruang bakar 

semakin kurang sempurna, sehingga semakin tinggi tekanan yang diberikan maka semakin kurang 

sempurna pembakaran yang terjadi. 

Analisis hasil sisa C8H18 VS kadar gas CO  pada tekanan 6 atm. 

 

Gambar 7. Analisis hasil sisa C8H18 VS kadar gas CO pada tekanan 6 atm. 

Pada gambar 7, dapat dilihat bahwa pada campuran bahan bakar dengan gas CO dengan 

tekanan 6 atm mengalami penurunan. Pada kadar gas CO 25% sisa pembakaran C8H18 pada gas 

buang yang dihasilkan paling rendah. Pada kadar gas CO 25% sisa C8H18 yang dihasilkan adalah 

5.42E-101 sedangkan pada kadar gas CO 20% sisa gas yang dihasilkan 6.22E-101. 

Semakin tinggi sisa pembakaran menunjukkan pembakaran semakin kurang sempurna, dan 

jika diperhatikan pada gambar 4.10 pada tekanan 6 atm, pembakaran paling baik terjadi pada kadar 

gas CO 25%. 
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Analisis hasil sisa C8H18 VS kadar gas CO  pada tekanan 10 atm. 

 

Gambar 8. Analisis hasil sisa C8H18 VS kadar gas CO pada tekanan 10 atm. 

Pada gambar 8, dapat dilihat bahwa pada campuran bahan bakar dengan gas CO dengan 

tekanan 10 atm mengalami penurunan. Pada kadar gas CO 15% dan 25% sisa pembakaran C8H18 

pada gas buang yang dihasilkan paling rendah. Pada kadar gas CO 15% dan 25% sisa C8H18 yang 

dihasilkan adalah 2.36E-97 sedangkan pada kadar gas CO 5% sisa C8H18 yang dihasilkan paling 

besar, yaitu 2.16E-96. 

Semakin tinggi sisa pembakaran menunjukkan pembakaran semakin kurang sempurna, dan 

jika diperhatikan pada gambar 4.13 pada tekanan 10 atm, pembakaran paling baik terjadi pada 

kadar gas CO 15% dan 25%. 

 

IV. KESIMPULAN 

Simulasi menggunakan software AspenPlus, pada tekanan 1 atm semakin besar kadar gas CO 

yang dicampurkan dengan bahan bakar bensin akan menghasilkan entalpi yang lebih besar. 

Pengujian simulasi menggunakan software AspenPlus, pada tekanan 1 atm campuran antara bahan 

bakar bensin dengan gas CO, akan meningkatkan temperature. Semakin besarnya temperature 

menunjukan pembakaran yang terjadi semakin sempurna. Simulasi menggunakan software 

AspenPlus, pada tekanan 1 atm semakin besar campuran kadar gas CO terhadap bahan bakar 

bensin akan menghasilkan gas CO2 yang lebih sedikit. 
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V. SARAN 

Adapun saran yang dapat saya berikan merupakan perbedaan kadar gas CO dan perbedaan 

tekanan yang membuat unjuk kerja motor menjadi lebih baik. Pada penelitian ini kadar gas CO 

5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% jika untuk unjuk kerja mesin lebih baik menggunakan kadar gas 

CO 25% pada tekanan 6 atm, dikarenakan temperature yang dihasilkan adalah temperature yang 

paling besar yaitu sebesar 2125.13 K dan sisa C8H18 5.42E-101 kmol / sec. 
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KELUARGA 

 

Yohanes Budiarto 

yohanesb@fpsi.untar.ac.id 

 

Abstract 

In a perfect world, forgiveness is never needed or even recognized. On the other hand, in this defect world, forgiveness 

is playing important part in creating harmonious world. In the sense of morality, there are familiar condition: some 

things are right, and some things are wrong. In this case, people are absolutely moral agents. When one’s sense of 

right is violated that person will experience anger. It is morally obligated for the violator to ask for forgiveness. 

However, forgiveness recognizes many concepts and techniques. This community service program was intended to 

transfer the knowledge of languages of forgiveness in which conditions and situations require different languages to 

apply. The service was administered at GKB Tangerang. Measured repeatedly using the Heartland Forgiveness scale 

(HFS) developed by Thompson and Snyder (1999), it was found that there was significant difference in forgiveness 

proneness M = 0. 623, SD =0.689 t = -4.335, (P) <0.01. This indicates that the application of language of forgiveness 

increases the forgiveness proneness. 

 

Key words: language of forgiveness, moral, community service. 

 

Pendahuluan 

Keluarga pada umumnya mengahadapi situasi atau masalah, baik dari masalah yang sederhana 

hingga masalah yang kompleks.  Konflik interpersonal antar anggota keluarga juga tidak dapat 

dihindari. Beberapa anggota keluarga di GKB mengungkapkan masalahnya dalam hal memaafkan. 

Fenomena pertama yang sederhana, L berbagi tugas pekerjaan rumah dengan suaminya dan 

suaminya tidak pernah mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa diingatkan. Suaminya 

hanya mengatakan kata “maaf” namun tidak merubah perilakunya setelah meminta maaf. L merasa 

jenuh dengan permintaan maaf dari suaminya tanpa ada perubahan perilaku. Kedua, M seorang 

ibu yang sering diantar jemput oleh anaknya yang kurang memperhatikan ketepatan waktu. M 

hanya berharap suatu hari anaknya dapat mengucapkan kata “maaf” kepada dirinya. Ketiga, S 

memiliki suatu masalah dengan suaminya dan telah mendengar ucapan kata “maaf” dari suaminya. 

S merasa hal tersebut bukanlah cara untuk S dapat memaafkan suaminya. S lebih berharap 

suaminya dapat mengakui kesalahannya, meminta S untuk memaafkannya dan berjanji untuk tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. Melalui fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa 

memaafkan memiliki makna yang subyektif (Chapman & Thomas, 2013). Maka dari itu, penting 

bagi keluarga untuk mempelajari bahasa “memaafkan” dari anggota keluarganya mengingat setiap 

anggota keluarga memiliki persepsi yang berbeda-beda.   

Kehidupan berkeluarga tidak luput dari situasi yang memerlukan perilaku saling mengampuni. 

Pengampunan mulai populer di lingkungan masyarakat, seperti permintaan maaf dari publik figur 

di media, mulai bermunculan sarana hiburan (bioskop) yang menayangkan tentang pengampunan 

yang diberikan kepada pelaku kejahatan, serta mulai digunakannya pengampunan dalam program 

psikoterapi khususnya pada konflik antarpasangan (Lamb, 2002). Dalam dunia psikologi, 

Seligman & Csikszentmihalyi (2000) dari aliran psikologi positif menggunakan kata 

pengampunan menjadi salah satu ciri psikologi positif. Dua dekade terakhir, psikolog sudah tidak 

berfokus pada argumentasi mengenai konten secara filosofis dari kata mengampuni tetapi mulai 

menggunakannya dalam psikoterapi. Langkah-langkah dan proses menuju perilaku mengampuni 
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berakar dari metode perilaku-kognitif. Penerapan yang dilakukan dalam psikoterapi dengan 

meminta klien untuk mengubah cara berpikirnya mengenai masalah untuk dapat mengubah 

perasaan dan perilaku klien terhadap masalah yang dihadapi. 

Para tokoh memiliki definisi yang berbeda-beda terhadap pengampunan. Pengampunan 

didefinisikan sebagai keinginan untuk mengabaikan hak pribadi untuk membenci, bersikap 

negatif, dan berperilaku berbeda kepada orang yang menyakiti kita, sedangkan yang sebaiknya 

dilakukan adalah mengembangkan belas kasihan, kemurahan hati, dan kasih terhadap orang 

tersebut (Enright, Freedman, & Rique, 1998). Menurut Exline and Baumeister (2000) 

pengampunan adalah melupakan atau menghapus kesalahan dari orang yang berbuat salah atau 

menyakiti individu yang disakiti. Pargament dan Rye (1998) lebih berfokus pada aspek religi dan 

menggunakan pengampuan sebagai metode coping dan religious pursuit. 

Individu yang terbiasa memberikan pengampunan cenderung berkembang menjadi individu yang 

kurang pendendam, tidak menunjukan perilaku menghindar, dan lebih bermurah hati kepada orang 

yang menyakiti (McCullough, Root, & Cohen, 2006). Sebaliknya, kondisi psikologis individu 

yang sulit untuk memaafkan akan lebih rentan terhadap gejala depresi (Brown, 2003). Kendler, 

Liu, et al. (2003) menambahkan bahwa individu yang menyimpan dendam kepada orang yang 

menyakiti akan cenderung mendapat diagnosa gangguan major depressive, generalized anxiety 

disorder, phobia, dan panic disorder. Witvliet, Ludwig & Vander-Laan (2001) menyatakan bahwa 

orang yang memiliki rasa marah yang dipendam berpotensi terkena penyakit jantung.  

     Dunia yang sempurna tidak membutuhkan permintaan maaf, namun karena dunia tidak 

sempurna maka individu tidak dapat hidup bahagia tanpa saling memaafkan. Permintaan maaf 

adalah inti untuk menjaga dan menyembuhkan hubungan. Belajar bagaimana meminta maaf 

adalah sangat bermanfaat. Beberapa buku tentang kemarahan dan pengampunan memusatkan 

perhatian pada apa yang harus dilakukan saat orang lain menyinggung perasaan seseorang.  

Manusia adalah makhluk moral. Manusia memiliki rasa benar dan salah. Saat kita dianiaya, kita 

mengalami sakit hati dan marah. Sesuatu dalam diri kita berteriak untuk rekonsiliasi saat 

melakukan kesalahan dalam menjalin hubungan. Keinginan untuk rekonsiliasi seringkali lebih 

manjur daripada keinginan untuk menuntut keadilan.  

Kunci untuk hubungan baik adalah belajar bahasa maaf pasangan Anda dan bersedia untuk 

berbicara. Mungkin Anda pernah mengatakan "Saya minta maaf," saat pasangan Anda perlu 

mendengar "Saya salah." Saat Anda mengucapkan bahasa maaf utama pasangan Anda, Anda 

mempermudahnya untuk benar-benar memaafkan Anda. Bila Anda gagal berbicara bahasa 

mereka, itu membuat pengampunan sulit karena mereka tidak yakin bahwa Anda benar-benar 

meminta maaf. Menyadari pentingnya keluarga untuk memahami dan menerapkan “bahasa 

memaafkan” dalam keluarga, GKB bekerja sama dengan program pengabdian kepada masyarakat 

LPKMV Untar mengadakan seminar dan worshop yang berkaitan dengan tema “Forgiveness”.  

 

Metode dan Pelaksanaan 

Pertama-tama peserta diberikan kuesioner skala meaafkan yang diadaptasi dari Heartland 

Forgiveness scale (HFS) yang dikembangkan oleh Thompson dan Snyder pada tahun 1999. 

Setelah pengisian kuesioner sebagai pre-test selesai diberikan, kegiatan ini dilanjutkan secara 

interaktif. Pembicara juga melakukan ceramah dengan metode dialogis untuk memperoleh 

gambaran mengenai persepsi peserta tentang forgiveness. Gambaran ini mencakup apakah terdapat 

batasan tertentu untuk memaafkan orang lain, cara memaafkan apa yang dapat diterima oleh 

individu yang disakiti, dan apakah terdapat harapan tertentu setelah proses maaf-memaafkan 

terjadi. 

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti dari berbagai kalangan, baik pengerja maupun jemaat GKB yang 

berjumlah kurang lebih 80 orang. Peserta diberikan pengetahuan mengenai forgiveness dan 
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bagaimana melakukannya dengan ikhlas. Secara umum, metode yang dilakukan adalah metode 

ceramah dan workshop dalam mengidentifikasi cara-cara yang dilakukan peserta untuk dapat 

memaafkan. Setelah workshop selesai diberikan maka pengukuran ke-2 diberikan kuesioner yang 

sama yaitu Heartland Forgiveness scale. Analisis dengan teknik repeated measure dilakukan 

melalui program PASW 18. 

Pelaksanaan program ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2017 di GKB Karawaci 

(Tangerang). Ceramah dimulai pada pukul 9.00 hingga 12.00, kemudian makan siang dan istirahat 

pada pukul 12.00 hingga 13.00, acara dilanjutkan kembali dengan workshop pada pukul 13.00 

sampai 16.00. 

 

HASIL 

 

Analisis Perbedaan Memaafkan 

Peserta yang mengisi kuesioner memaafkan terdiri dari 23 partisipan yang terdiri dari 19 

perempuan (82.6%) dan laki-laki sebanyak 4 orang (17.4%). Skor rata-rata memaafkan partisipan 

sebelum diberikan materi adalah sebesar M = 2.456, SD = 0.380. Skor rata-rata memaafkan 

partisipan pasca pemberian materi memaafkan adalah sebesar M = 3.079, SD = 0.529.  

Berdasarkan analisis uji beda dengan Teknik paired samples dengan menggunakan PASW 18 

diperoleh perbedaan rerata M = 0. 623, SD =0.689 nilai t = -4.335, (P) <0.01. Hal ini menujukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre pemberian materi meaafkan dan pasca 

pemberian materi memaafkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta mengalami 

pemahaman dan teknik memaafkan yang lebih baik untuk dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari hari. 

 

KESIMPULAN 

Pemahaman partisipan terkait memaafkan dengan pengenalan dan penerapan bahasa memaafkan 

semakin meningkat sehingga kecenderungan individu untuk lebih dapat memaafkan  

 

SARAN 

Teknik memaafkan dengan pengenalan bahasa memaafkan telah terbukti meningkatkan kualitas 

memaafkan seseorang. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai pengayaan terkait teknik 

memaafkan selain pengenalan akan bahasa memaafkan. 
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ABSTRAK 

Pemerintah menerbitkan Surat Edaran untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan optimal. Dalam praktik 

terdapat Surat Edaran yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada 

kerugian hak masyarakat. Secara hukum positif Mahkamah Agung berwenang menguji secara material terhadap 

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang. Apakah Mahkamah Agung 

juga berwenang menguji secara material terhadap Surat Edaran Pemerintah? Penelitian terhadap permaslaahn tersetbut 

bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Surat Edaran. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan jawaban kewenangan Mahkamah Agung. Hasil 

penelitian menunjukan Mahkamah Agung melakukan pengujian dan tidak melakukan pengujian Surat Edaran. Ini 

tindakan Mahkamah Agung yang tidak konsisten, melanggar hukum, dan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam 

pengujian Surat Edaran. Kesimpulannya adalah Mahkamah Agung tidak berwenang menguji Surat Edaran dan telah 

melanggar wewenangnya sendiri. 

 

Kata Kunci:  Surat Edaran, Pengujian, dan Kewenangan Mahkamah Agung. 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia telah mengidentifikasikan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat). Pada 

awalnya, identifikasi ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) bahwa ”Indonesia 

adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtstaat)”. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen), identifikasi negara hukum 

dinyatakan secara eksplisit di dalam ketentuan (Batang Tubuh) UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang 

menyatakan ”Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menempatkan hukum sebagai 

landasan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.  

Keberadaan hukum menjadi penting, karena itu hukum perlu dibuat, diberlakukan, 

ditegakkan, dievaluasi, dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum. 

Menyadari hal ini, maka negara telah membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan 

untuk mengatur berbagai aktivitas kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Jenis-

jenis peraturan perundnag-undangan secara kirarki, terakhir diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945); 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat TP MPR); 

3. Undang-Undang (disingkat UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(disingkat PERPU); 

4. Peraturan Pemerintah (disingkat PP); 

5. Peraturan Presiden (disingkat Perpres); 

6. Peraturan Daerah Provinsi (disingkat Perda Provinsi); dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) dan Peraturan Daerah Kota (disingkat Perda 

Kota). 

Meskipun telah dibentuk berbagai jenis peraturan perundang-undangan, ternyata peraturan 

perundang-undangan belum cukup mampu memenuhi kebutuhan hukum atau peraturan, sehingga 

masih terdapat aspek kehidupan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada sisi 

lain Pemeritah dituntut untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melaksanakan tugas 
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pemerintahan berdasarkan hukum. Pada kondisi ini Pemerintah mengeluarkan dan menetapkan 

suatu norma yang bersifat mengatur yang disebut peraturan kebijakan (beleidregel atau policy 

rule) (Abdul Razak, 2015: 2) atau disebut juga legislasi semu (pseudo-wetgeving) (Zafrullah 

Salim, 2015). Menurut Belifante yang dikutif Abdul Rozak bahwa peraturan kebijakan bukan 

merupakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi di dalam banyak hal peraturan kebijakan 

juga berwatak peraturan perundang-undangan, seperti mengikat secara umum di mana masyarakat 

tidak ada pilihan lain kecuali mematuhinya (Zafrullah Salim, 2015).  

Peraturan kebijakan mempunyai jenis beragam dengan nomenklatur yang tidak ditetapkan 

secara tertentu dalam peraturan perundang-undangaan. Salah satu jenis peraturan kebijakan adalah 

Surat Edaran yang dikeluarkan Pemerintah. Dengan dibentuknya peraturan kebijakan, maka 

kebutuhan hukum Pemerintah yang bersifat teknis dapat dipenuhi. Idealnya peraturan kebijakan 

ini dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga terjadi harmonisasi antara peraturan 

perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dengan demiian pejabat Pemerintah akan selalu 

memiliki dasar hukum bertindak, sehingga tindakannya adalah sah secara hukum karena tetap 

berlandaskan aturan hukum yang berlaku.  

Pada kenyataannya, banyak Surat Edaran Pemerintah yang menimbulkan problematika 

hukum bagi masyarakat, karena tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Masyarakat merasa dirugikan hak-haknya oleh Surat Edaran. Meskipun demikian, 

masyarakat kerapkali merasa sia-sia dalam membela hak-hak hukumnya, karena tidak ada 

peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan masyarakat untuk mengajukan 

permohonan pengujian (hak uji) secara material terhadap Surat Edaran. 

Berikut ini penulis kemukakan contoh beberapa surat edaran yang dianggap melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat, yaitu: 

1. Surat  Edaran Koordinator Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 3774/K3/KP/2012 yang mengatur batas usia pengurusan Jabatan 

Fungsional Dosen belum 64 tahun untuk usulan ke Asisten Ahli dan Lektor, sedangkan untuk 

usulan ke Lektor Kepala dan Guru Besar sebelum usia 63 tahun, yang dinilai bertentangan 

dengan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(UUGD) yang menyatakan batas usia dosen 65 tahun.  

2. Surat Edaran Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 03/31/DJB/ 

2009 (SE No.03/31/DJB/2009) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 173 Ayat (2) UU No. 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

3. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-04. PK.01.05.06 Tahun 

2013 tentang Juklak Pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Anonim, 2014). 

4. Surat Edaran  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 

29/07/Ka.BPH/2014 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 

(Anonim, 2014). 

5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor  01/SE/M/Kominfo/ 1/2007 yang 

dianggap mengatur praktik monopoli, sehingga bertentangan dengan Undang-Undnag anti 

persaingan usaha tidak bebas (Anonim, 2013).  

Berdasarkan hal-hal di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengujian 

Surat Edaran Pemeritah oleh Mahkamah Agung. Hal ini sangat menarik, karena selain belum ada 

hukum positif yang mengatur pengujian Surat Edaran Pemerintah oleh Mahkamah Agung tetapi 

Mahkamah Agung telah melakukan pengujian secara material Surat Edaran Pemerintah. 

Persoalannya adalah berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji secara 

material Surat Edaran Pemerintah. Karena itu permasalahan dalam penelitian in adalah apakah 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/nprt/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan
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Mahkamah Agung berwenang menguji secara material Surat Edaran Pemerintah?  Permasalahan 

tersebut merupakan sebagian permasalahan hukum yang telah diteliti oleh peneiti melalui 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang pada 

tahun 2017 dengan judul penelitian Pengujian Surat Edaran Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia. 

Karena itu sajian artikel ini merupakan bentuk tindak lanjut publikasi hasil penelitian tersebut, 

agar hasil penelitian dapat dikomunikasikan dan disebarluaaskan kepada masyarakat yang 

mebutuhkannya 

Penelitian terhadap permasalahan di atas bertujuan untuk menghasilkan konsep hukum 

mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji surat edaran. Konsep in memperjelas 

dan menjadi dasar kepastian hukum tentang Mahjamah Agung sebagai pengadilan yang 

berwenang atau tidak berwenang menguji surat edaran. Konsep ini bermanfaat sebagai masukan 

untuk Mahkamah Agung agar tidak melakukan pengujian surat edaran yang diajukan oleh 

masyarakat, dan masukan bagi masyarakat untuk tidak mengajukan permohonan pengujian surat 

edaran ke Mahkamah Agung,  

 

METODE PENELITIAN 

Dari sudut sifatnya, dikenal ada ada tiga sifat penelitian hukum yaitu penelitian 

eksploratoris (menjelajah, menggali), penelitian deskriptif (menggambarkan, memaparkan), dan 

penelitian eksplanatoris (menjelaskan, menguji). Penelitian ini bersifat deskripsi analisis, artinya 

penelitian ini menguraikan dan memberikan gambaran mengenai gejala pengujian surat edaran 

yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Indonnesia. Untuk ini peneliti mencari dan menemukan 

Surat Edaran, mengidentifikasi Surat Edaran, mengevaluasi dan menganalisis peraturan pengujian 

Surat  Edaran, mendiagnosis dan menganalis pengujian Surat Edaran, kemudian menguraikan 

gambaran pengujian Surat  Edaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Penelitian ini mengkombinasikan metode penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto 

dan Sri Mamudji, 1986: 27) dan mentode penelitian empiris (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

1986: 27). Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap penelitian data sekunder berupa bahan 

pustaka berupa peraturan perundang-undangan,buku, artikel, dan bahan pustaka lainnya. 

Penelitian empiris dilakukan terhadap penelitian data primer dengan cara pengumpulan, 

pengolahan, dan penyimpulan data atau peristiwa dari rumber lapangan melalui wawancara para 

ahli Hukum Tata Negara, ahli Hukum Administrasi Negara, ahli Peraturan Perundang-undangan, 

ahli Peraturan Kebijakan, dan ahli Pengujian Peraturan.  

Objek  penelitian ini adalah Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung tentang 

Pengujian Material Surat Edaran Pemerintah, yang diperoleh dari bahan pustaka maupun dari 

informan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan kualitiatif, 

sehingga penelitian ini memerlukan kualitas data yang relevan dengan Surat  Edaran, pengujian 

Surat Edaran, dan Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kualifikasi sesuai permasalahan yang 

diteliti. Sesuai dengan objek dan pendekatan metode penelitian maha surat edaran yang relevan 

jadi objek penelitian adalah Surat Edaran yang dibuat oleh pemerintah, Karena surat edaran yang 

dibuat oleh pemerintah dan yang diuji oleh Mahkamah Agung memiliki tingkat homogenitas 

tinggi (memiliki kesamaan), maka semua Surat Edaran yang dibuat oleh Pemerintah bisa dijadikan 

sampel. Meskipun demikian, untuk mengetahui pejabat pemerintah yang membuat surat edaran 

dan praktik pengujian surat edaran oleh Mahkamah Agung, maka sampel penelitinya adalah 27 

sampel penelitian yang terdiri atas 19 surat edaran Pemerintah (12 surat edaran yang dibuat oleh 

12 pejabat pemerintah sesuai tingkatannya dan 7 surat edaran yang telah diuji oleh Mahkamah 

Agung) dan 7 Putusan Mahkamah Agung yang telah menguji 7 surat edaran Pemerintah tersebut. 

Teknik pengumpulan data pertama adalah studi kepustakaan atau studi dokumen untuk 

meneliti bahan pustaka, yakni menemukan, mempelajari, mengidentifiasi, menganalisis, dan 

menyimpulkan data sekunder sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan 
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data kedua adalah wawancara dengan informasn untuk mengumpulkan data dari informan, yaitu 

melakukan wawancara, mengidentifikasi, menganalisis, serta menyimpulkan data primer untuk 

mendukung dan memperkuat hasil studi kepustakaan.  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif (analisis kualitatif). Dalam hal ini tidak diperlukan jumlah populasi dan sampel 

penelitian, tetapi yang diperlukan kualifikasi sumber data yang relevan dengan kualitas data yang 

diperlukan. Data yang terkumpul diolah, dikaji (dianalisis), kemudian disimpulkan sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Kesimpulan dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan 

penelitian ini. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan permasalahan di atas, data yang diteliti adalah Surat Edaran Pemerintah dan 

Putusan Mahkamah Agung. Semua pejabat Pemerintah, mulai dari Presiden Republik Indonesia 

sampai dengan Rukun Tetangga (RT) telah mengeluarkan Surat Edaran dalam rangka 

melaksanakan tugasnya. Isinya mengatur atau menetapkan semua bidang tugas Pemerintah di 

semua tingkatan pejabat Pemerintah. Jumlah Surat Edaran yang dikeluarkan oleh semua pejabat 

Pemerintah sangat banyak namun tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya karena 

pembentukan Surat Edaran oleh Pemerintah dapat dilakukan setiap saat. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah memandang perlu membuat surat edaran dalam 

rangka pelaksanaan dan optimalitas pelaksanaan tugasnya. Hak ini tampak pada contoh surat 

edaran yang dibuat oleh setiap pejabat pemerintah sesuai tingkat kedudukannya: 

1. Surat Presiden Nomor Se-12/Seskab/XI/ 2014 tentang Rapat atau Pertemuan Jajaran 

Pemerintah dengan DPR. 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Seteah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

03/SE/KA/2009 tentang Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nonor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan 

Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 421.3/001011 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. 

6. a. Surat Edaran Bupati Sambas Nomor 180/1/HK/2015 tentang Format Rancangan  

Peraturan Desa Tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban APB 

Desa di Kabupaten Sambas. 

b. Surat Edaran Walikota Kota Bekasi Nomor 470/1274-Disdukcasip/IV/ 2013 tentang  

Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP secara Reguler bagi Penduduk Wajib KTP. 

7. Surat Edaran Camat Rancasari Kota Bandung Nomor 003.1/149-Kec.Rcs tentang Tema dan 

Logo HUT ke-69 Kemerdekaan RI. 

8. a. Surat Edaran Lurah Petemon Kecamatan Sawahan  Kota Surabaya Nomor 660/89/  

436.11.11.1/ 2014 tentang Tidak Membuang/Mengalirkan Air Tinja dari WC/Jamban 

Langsung ke Kali atau Saluran Air Dan Tidak Buang Air Besar Di Kali atau Di Saluran 

Air. 

b. Surat Edaran Kepala Desa Padamulya Majalaya Kabupaten Bandung Nomor 

145/08/Sekret tentang Permintaan Bingkiran Lebaran Kepada Pimpinan Perusaaan.  

9. Surat Edaran Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota 

Depok Nomor 39/E/RW. 011/V/2013 tentang Menjaga Ketertiban Umum Di Taman Anyelir 

3. 
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10.  Surat Edaran Rukun Tetangga 007 RW16 Kelurahan Rangkepan Jaya Kecamatan Paancoran 

Mas Kota Depok Jawa Barat tentang Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan. 

Dasar pertimbangannya adalah pemerintah harus bertindah berdasarkan hukum sedangkan pada 

sektor/bidang tertentu terjadi kekosongan hukum, pemerintah menghadapi dan memberikan 

pelayanan setiap saat sehingga perlu segera membentuk surat edaran untuk pelaksanaan tugasnya, 

dan pemerintah tidak memperoleh delegasi atau atribusi wewenang untuk membuat peraturan 

pelaksana dari peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah menggunakan dasar 

kewenangan bertindaknya membuat peraturan kebijakan berupa surat edaran. 

Surat Edaran Pemerintah banyak yang dianggap bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, namun peneliti menemukan tujuh Surat Edaran Pemerintah yang dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuji secara material dan 

diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ketujuh Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung 

dimaksud adalah seperti tampak pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel : Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung 
NO PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG 

AMAR PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG 

1 No. 04 P/HUM/2008 tentang Permohonan 

Keberatan Hak Uji Material terhadap Surat Earan 

Komisi Pemilihan Umum No. 649/15/VII/2007. 

 

Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji 

Material dari para Pemohon. 

2 No. 23P/HUM/2009 tentang memeriksa dan 

memutuskan perkara permohonan keberatan Hak 

Uji Material terhadap surat edaran Direktur 

Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi 

Dekartemen Energi dan Sumber Daya Minaeral 

Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan 

Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum 

Terbitnya Peraturan pemerintah Sebagai 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2009. 

1. Mengabulkan Permohonan keberatan 

Hak Uji Material dari Pemohon Ir. H. 

Irsan Noor, M.Si. (Bupati Kutai Timur); 

2. Menyatakan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Mineral Batubara dan Panas 

Bumi Dekartemen Energi dan Sumber 

Daya Minaeral Nomor 

03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

Sebelum Terbitnya Peraturan pemerintah 

Sebagai Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan 

dengan ketentuan yang berlaku dan lebih 

tinggi yaitu Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2009 dan karenanya tidak sah dan 

tidak berlaku umum. 

 

3 No. 37 P/HUM/2010 tentang Memeriksa dan 

Memutus Permohonan Keberatan Hak Uji 

Material terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak No. SE-118/PJ/2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih. 

  

Menyatakan permohonan keberatan hak uji 

materiil dari Pemohon: 

HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI 

INDONESIA tersebut tidak dapat 

Diterima 

4 No. 09 P/HUM/2013 tentang Memeriksa dan 

mengadili perkara permohonan keberatan hak uji 

materiil terhadap: 

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 

Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh"; 

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Nomor: 2630/D/T/2000 tanggal 22 

September 2000 Perihal: Penyelengaraan 

Kelas jauh; 

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Nomor: 1506/D/T/2005 tanggal 16 

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji 

Materiil dari Pemohon: 

SEVIANE HENDRIK TIIP, S.H tersebut 

tidak dapat diterima. 
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Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah 

yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ 

Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif 

untuk dapat dihargai dalam pembinaan karier 

Pegawai Negeri Sipil; 

 

5 No. 46 P/HUM/2013 tentang permohonan 

keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ 

tentang Penegasan Larangan Pengangkatan 

Tenaga Honorer. 

 

Menyatakan permohonan keberatan hak uji 

materiil dari Para Pemohon tersebut tidak 

dapat diterima; 

6 No. 1 P/HUM/2016 tentang Memeriksa dan 

Mengadili perkara permohonan keberatan hak uji 

material terhadap Surat Edaran menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan 

Tenaga Honorer yang Bekerja Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

  

Menyatakan permohonan keberatan hak uji 

material dari pemohon ABU Tholeh tidak 

dapat diterima. 

7 No. 48P/HUM/2016 tentang permohonan hak uji 

material terhadap Surat Edaran Bupati Nganjuk 

No. 140/153/411.010/2015 tentang Penghentian 

Sementara Pengisian Perangkat Desa. 

 

Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji 

Materiil dari Pemohon: 

AGUS PRAYITNO, S. Pd, tersebut tidak 

dapat diterima; 

 

Data di atas menunjukan praktik pengujian Surat Edaran Pemerintah secara material oleh 

Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan di atas, Mahkamah Agung telah menafsirkan 

kewenangannya dalam menguji secara material Surat Edaran Pemerintah ke dalam dua kategori 

kewenangan, yaitu: 

1. Mahkamah Agung berwenang menguji Surat Edaran Pemerintah karena Surat Edaran 

termasuk objek pengujian Mahkamah Agung. Surat Edaran ditafsirkan sebagai peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang, karena memiliki sifat 

peraturan tertulis, berlaku umum, dan dibuat oleh lembaga Pemerintah yang berwenang. 

Kewenangan ini dilaksanakan melalui proses menerima permohonan, melakukan proses 

pengujian, dan penetapkan Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan data di atas, Putusan 

Mahkamah Agung dibedakan ke dalam dua macam putusan yaitu: 

a. Mengabulkan permohonan uji material Surat Edaran Pemerintah karena Surat Edaran 

tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

b. Menolak permohonan uji material Surat Edaran Pemerintah karena Surat Edaran terebut 

terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

2. Mahkamah Agung tidak berwenang menguji Surat Edaran Pemerintah karena Surat Edaran 

tidak termasuk objek pengujian Mahkamah Agung. Surat Edaran  adalah bukan peraturan 

perundang-undangan karena tidak terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011. 

 

Kedua kategori putusan di atas memperlihatkan tafsir kewenangan yang saling 

bertolakbelakang serta menunjukan sikap dan tindakan ambigu Mahkamah Agung dalam menguji 

secara material Surat Edaran Pemerintah. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum tentang 

pengujian Surat Edaran secara material oleh Mahkamah Agung. Masyarakat yang dirugikan 

haknya oleh Surat Edaran Pemerintah dan ingin mengajukan permohonan hak uji material kepada 

Mahkamah Agung tidak mempunyai jaminan kepastian hukum, apakah secara pasti Mahkamah 

Agung akan menerima permohonan pengujian secara material Surat Edaran untuk diuji atau 
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menolak permohonan pengujian Surat Edaran secara material untuk diuji. Ketidakpastian hukum 

ini diperkuat oleh teori yurisprudensi yang dianut oleh Indonesia yaitu teori yurisprudensi tidak 

mutlak, yang memberikan kebebasan kepada hakim Mahkamah Agung untuk mengikuti atau tidak 

mengikuti putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) untuk menerima atau tidak menerima 

permohonan hak uji material Surat Edaran. Karena itu tindakan ambigu Mahkamah Agung 

merupakan pelanggaan asas kepastian hukum.  

Menurut hukum positif Mahkamah Agung hanya memiliki kompetensi absolut menguji 

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang dan tidak memberi 

kompetensi absolut kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan kebijakan (termasuk Surat 

Edaran). Karena itu tindakan Mahkamah Agung yang tidak menerima permohonan hak uji 

material atas Surat Edaran adalah tindakan yang dibenarkan secara hukum, sedangkan tindakan 

Mahkamah Agung menerima permohonan hak uji material Surat Edaran adalah tindakan yang 

tidak dibenarkan secara hukum. Ini berarti tindakan Mahkamah Agung melanggar hukum positif 

atas kewenangannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk menguji secara material 

terhadap Surat Edaran Pemerintah. 

2. Praktik Mahkamah Agung yang telah melakukan dua tindakan pengujian Surat Edaran, yaitu 

menerima permohonan hak uji material atas Surat Edaran dan tidak menerima permohonan 

hak uji material atas Surat Edaran merupakan sikap dan tindakan ambigu yang saling 

bertolakbelakang dalam menefsirkan kewenangan, yang melanggar prinsip kompetenssi 

absolut lembaga peradilan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan melanggar hukum 

positif. 
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ABSTRAK 

  

Pura Mangkunegaran Surakarta dijadikan Pusat Budaya, sebagai daya tarik wisata seiring Slogan Solo Kota Budaya 

dan Solo Spirit of Java, menyimpan budaya unik, klasik, karya arsitektur, dan informasi penting jejak sejarah dan 

peradaban bangsa sebanyak 13.871 judul = 15.850 eks.buku, disimpan di ruang Rekso Pustoko. Tahun 2014, koleksi 

buku tersebut ditata dengan SIM perpustakaan berbasis TIK, identitas buku  disimpan ke dalam basis data komputer 

dan koleksi ditata berdasarkan nomor panggil, untuk memudahkan pencarian. Saat ini dilakukan evaluasi, tujuannya 

untuk mengetahui manfaat penataan. Hasilnya dengan terdokumentasi dan tersusun rapi koleksi, dapat  memberikan 

kemudahan pengelolaan, pelayanan, dan terpublikasikannya informasi  secara luas melalui internet, bermanfaat bagi 

masyarakat luas (siswa, mahasiswa, dosen, dan peneliti), sehingga turut  mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menambah penghasilan, dan meningkatkan image positif Pura Mangkunegaran. Temuan lain sebanyak 13.776 judul 

dokumen tertulis belum masuk ke dalam basis data komputer dan 40.000 gambar/foto, warnanya  banyak pudar dan 

usang. Metode (1) Survei, datang langsung mengamati kondisi koleksi bahan pustaka pada jajaran di rak. (2). 

Mengecek akses informasi melalui komputer, (3) Wawancara dengan petugas pelayanan untuk mengetahui 

pemakaian SIM, kemanfaatan, kesulitan, dan harapan, (4). Mencatat kondisi dokumen yang belum dikelola dan 

kebutuhan  sarana pelayanan,  dan .(5) Menyusun pelaporan Evaluasi. Kesimpulan: pemakaian SIM perpustakaan 

berbasis TIK sangat bermanfaat bagi pengelola, pelayanan, dan pengguna karena informasi mudah, cepat, dan tepat 

ditemukan sewaktu-waktu dibutuhkan dan tidak ditemukan adanya kesulitan/masalah. Tercatat 13.776 judul dokumen 

tertulis belum dikelola dan 40.000 gambar/foto, perlu digitasi, warnanya  pudar dan usang. 

Kata kunci: Pura Mangkunegaran  2. Penataan koleksi  3. Perpustakaan Rekso Pustoko 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah, Pura Mangkunegaran adalah Kadipaten yang berada di kota Surakarta 

didirikan pada masa Paku Buwana III, dibangun  tahun 1757, setelah Perjanjian Salatiga yang 

mengawali pendirian Praja Mangkunegaran dan dua tahun setelah dilaksanakannya Perjanjian 

Giyanti yang isinya membagi pemerintahan Jawa menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan 

Surakarta oleh VOC (Kompeni) pada tahun 1755. 

Lokasinya strategis, terletak di pusat kota, tepatnya di Jl. Ronggo Warsito, Kelurahan Keprabon, 

Kecamatan Banjarsari. Dijadikan Pusat Budaya, salah satu daya tarik wisata seiring dengan Slogan 

Solo Kota Budaya dan Solo Spirit of Java.  

Di dalamnya tersimpan budaya unik, klasik, karya arsitektur yang mengagumkan, dan benda-

benda antik lainnya, serta menyimpan informasi penting jejak sejarah, peradaban bangsa, dan 

budaya, termasuk 13.871 judul atau 15.850 eksemplar buku, 40.000 gambar/foto dalam 1.000 

album, dan  13.776 judul dokumen tertulis termasuk naskah kuno, tersimpan di ruang Rekso 

Pustoko, belum seluruhnya ditata dan dikelola secara profesional.  
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     Permasalahan 

Pertama, koleksi informasi unik tersebut  baru 13.871 judul atau 15.850 eksemplar buku, 

dikelola berdasarkan standar sistem informasi manajemen perpustakaan, sehingga belum 

seluruhnya termanfaatkan secara optimal dan sulit ditemukan bila dibutuhkan.  

Kedua, kurangnya perawatan maka banyak naskah kuno bertuliskan tangan, kertasnya mulai 

usang, rusak, dan hancur.  

Ketiga, dokumen tercetak dan gambar/foto peristiwa penting kerajaan yang tersimpan dalam 

album, gambarnya mulai pudar dan rusak.  

Keempat, dokumen yang mengandung informasi penting jejak sejarah, peradaban bangsa, dan 

budaya, tersebut belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat luas karena belum dipublikasikan 

melalui internet. 

  

Di lain pihak, eksistensi Pura Mangkunegaran sebagai salah satu lokasi wisata dibuka untuk 

umum, selain wisatawan, setiap harinya Perpustakaan Rekso Pustoko dikunjungi oleh para 

siswa, mahasiswa, pengajar, dan peneliti untuk mencari informasi, sehingga fungsinya selain 

tempat wisata juga sebagai pusat informasi, pendidikan, dan penelitian.  

 

Peninggalan budaya bangsa sebagai aset negara, seharusnya dilestarikan keberlanjutannya agar 

bukti sejarah bangsa tersebut  dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang, jangan 

sia-sia, hancur, dan musnah secara alami hanya karena faktor ekonomi dan kurang kepedulian 

generasi penerusnya. Dilain pihak, kearifan lokal dan keunikan budaya wilayah harus dijaga 

keberlanjutannya untuk memperkaya keanekaragaman budaya bangsa, karena bangsa yang 

besar harus bangga pada budaya leluhurnya. 

  

Alasan  
Mendorong Universitas Tarumanagara melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat  merasa terpanggil untuk berpartisipsi melestarikan peninggalan budaya bangsa, 

meningkatkan kemanfaatan secara optimal informasi dalam membantu mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan meningkatkan komoditi melalui penataan koleksi Perpustakaan Rekso 

Pustoko dengan (1) mengolah koleksi berpedoman pada standar perpustakaan, dengan 

membuat program SIM dan (2)  selanjutnya mengevaluasi pemanvaatan pengelolaan koleksi 

bahan pustaka secara professional menggunakan SIM berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dan tersimpan dalam basis data komputer Perpustakaan Rekso Pustoko, 

dapat diakses melalui internet, dan (3)  mengidentifikasi dokumen tertulis dan dokumen gambar 

berupa foto yang tersimpan dalam album yang belum dkelola secara professional ke dalam basis 

data komputer. 

   

Tujuan 

Mengevaluasi Hasil Penataan Koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran 

berdasarkan Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) tentang bahan  pustaka peninggalan budaya bangsa yang unik, autentik, dan 

langka, yang telah terdokumentasi dan tersusun rapi, dapat  memberikan kemudahan dalam 

pengelolaan dan pelayanan informasi  serta terpublikasikan secara luas melalui internet, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (siswa, mahasiswa, dosen, peneliti, dan 

lainnya) turut serta  mencerdaskan kehidupan bangsa, menambah penghasilan, dan 

meningkatkan image positif Pura Mangkunegaran, seiring Slogan Solo Kota Budaya dan Solo 

Spirit of Java. Selain itu juga mengidentifikasi jenis dan jumlah dokumen yang belum dikelola 

secara professional ke dalam basis data komputer Perpustakaan Pura Mangkunegaran. Evaluasi 



 

487 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

pada sebuah sistem informasi diperlukan untuk meyakinkan apakah sistem yang diterapkan di 

perpustakaan benar-benar bermanfaat bagi pengelola dan pengguna dapat meningkatkan kinerja 

perpustakaan.. 

 

Luaran Kegiatan  

1. Dengan dikelolanya koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran secara 

professional, telah mendapatkan manfaat nyata kemudahan-kemudahan  bagi pengelola 

perpustakaan (kemudahan dalam melayani pengguna, karena bahan pustaka terdokumentasi, 

tersusun rapi, terkendali, mudah dikenali, dan dapat diakses melalui komputer dan internet, 

diharapkan terjaga kelestariannya secara berkelanjutan), dan bagi pengguna perpustakaan 

(mudah, cepat, dan tepat dalam mencari informasi yang diaperlukan melalui komputer dan 

internet). Dengan demikian, Pura Mangkunegaran sebagai pusat budaya, informasi, 

pendidikan, penelitian, dan rekreasi, dapat  bermanfaat bagi generasi sekarang dan 

mendatang dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa.  

2. terlestarikannya peninggalan budaya bangsa yang memiliki nilai luhur sejarah, unik, 

autentik, dan langka, seiring Slogan Solo Kota Budaya dan Solo Spirits of Java, dapat 

meningkatkan komoditi.  

3. menciptakan sistem terintegrasi yang lebih luas, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh 

pengguna tanpa batas waktu dan ruang dapat meningkatkan image Pura Mangkunegaran di 

kalangan masyarakat luas.    

    

Metode Pelaksanaan  

Program yang disepakati adalah Evaluasi Penataan Koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode (1) Survei, mendatangi langsung 

Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran dan mengamati kondisi koleksi bahan 

pustaka pada jajaran di rak koleksi. (2). Mengecek akses informasi melalui komputer, (3) 

Wawancara dengan pengelola perpustakaan dan petugas pelayanan untuk mengetahui 

pemakaian SIM, kemanfaatannya bagi pengelola perpustakaan, petugas pelayanan, dan 

pengguna informasi, kesulitan, dan harapan, (4). Mencatat seluruh data dan informasi yang 

diperoleh dan mencatat kondisi dokumen yang belum dikelola dan kebutuhan  sarana 

pelayanan,  dan .(5) Menyusun pelaporan Evaluasi Penataan Koleksi Perpustakaan Rekso 

Pustoko. Kegiatan dilaksanakan selama satu semester (selama empat bulan) dilakukan secara 

bertahap  mulai April sampai dengan Juli 2017. 

 

 2. EVALUASI PENATAAN KOLEKSI 

Evaluasi penataan koleksi merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap pengelolaan 

perpustakaan. Evaluasi pada sebuah sistem informasi diperlukan untuk meyakinkan apakah 

sistem yang diterapkan di perpustakaan benar-benar bermanfaat bagi pengelola dan pengguna. 

Penataan koleksi yang dimaksudkan adalah pengelolaan koleksi bahan pustaka merupakan 

kegiatan mengelola bahan pustaka dimulai dari koleksi diterima, diolah untuk proses 

penyimpanan informasi berupa identitas bahan pustaka ke dalam basis data komputer, 

penempatan/ penyimpanan bahan pustaka ke dalam rak agar bahan pustaka mudah ditemukan 

oleh pengguna bila dibutuhkan. Bahan pustaka yang ada di rak sudah siap digunakan oleh 

pengguna dan bisa dimanfaatkan pada layanan peminjaman dan informasi. Evaluasi penataan 

koleksi ini menjadi penting, agar pengelola perpustakaan yakin bahwa sistem informasi 

manajemen perpustakaan yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan 

pengelola perpustakaan dalam memingkatkan kinerjanya.  
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Kegiatan pengolahan dilakukan melalui tahapan (1) Pra Katalogisasi, (2) Pasca Katalogisasi, 

dan (3) Input data ke basis data (data base)  komputer. Pra Katalogisasi adalah proses awal 

pengolahan buku dari registrasi/inventarisasi, identifikasi  bahan pustaka hingga proses 

pengklasifikasian, dilanjutkan dengan Pasca Katalogisasi yaitu proses pemberian kelengkapan 

buku sampai penempatan ke dalam rak agar bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada  

pengguna. Selanjutnya adalah input data (memasukkan) identitas buku ke dalam basis data 

(data base) Komputer.   

 

Hasil dari kegiatan pengolahan bahan pustaka adalah:  

1. Identitas bahan pustaka (pengarang, judul dokumen, subyek, kota terbit, penerbit, tahun 

terbit, edisi, volume, jumlah halaman, lokasi, nomor panggil, dan bahasa),  telah tersimpan 

dalam basis data komputer Perpustakaan Pura Mangkunegaran. 

2. Bahan pustaka yang identitasnya telah tersimpan  ke dalam basis data komputer, telah 

ditempel nomor panggil (call number di punggungnya) 

3. Bahan pustaka tersebut telah ditata pada jajaran di rak sesuai subyek (pokok bidang ilmu) 

urutan nomor panggil yang terpasang dipunggungnya.  

4. Seluruh bahan pustaka yang telah ditempel nomor panggil di punggungnya, dapat diakses 

melalui komputer maupun internet, baik dari nama pengarang, judul, subyek, penerbit, 

maupun tahun terbit. 

5. Dengan terpenuhinya kelengkapan tersebut, bahan pustaka telah diproses secara profesional 

 

    Langkah-langkah Evaluasi Penataan Koleksi 

1. Survei, mendatangi langsung Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran dan 

mengamati kondisi koleksi bahan pustaka pada jajaran di rak koleksi.  

2. Mengecek data bahan pustaka yang tersimpan dalam basis data komputer perpustakaan dan 

akses informasi melalui komputer,  

3. Wawancara dengan pengelola perpustakaan dan petugas pelayanan untuk mengetahui 

pemakaian SIM, kemanfaatan, kesulitan, permasalahan, dan harapan,  

4.  Mencatat kondisi dokumen yang belum dikelola dan kebutuhan  sarana pelayanan,   

5. Menyusun pelaporan Evaluasi Penataan Koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Pura 

Mangkunegaran, 

 

Kegiatan dilaksanakan selama satu semester (selama empat bulan) dilakukan secara bertahap  

mulai April sampai dengan Juli 2017. 

 

3. PELAKSANAAN KERJA 

Kegiatan evaluasi penataan koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, 

dilaksanakan : 

1. Tempat/Waktu  : Perpustakaan  Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran Surakarta dan di 

Jakarta  pada bulan April sampai dengan Juli 2017. 

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap koleksi yang telah diproses dan disimpan ke dalam basis 

data komputer sebanyak 13.871 judul = 15.850 eksemplar dan dimanfaatkan oleh 

penggunanya selama 3,5 tahun. 

3. Informasi yang diperlukan selain kondisi fisik dokumen adalah pemakaian dan pemanfaatan 

SIM bagi pengelola dan pengguna perpustakaan. Informasi, masalah/kesulitas yang dialami, 

dan yang diharapkan. 

4. Mengidentifikasi jumlah dan jenis  dokumen yang belum dikelola dan membutuhkan 

bantuan pengelolaan, sejumlah 13.776 judul dokumen tertulis, dan 40.000 lbr.foto yang perlu 

didigitasikan karena hampir pudar warnanya. 
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4. HASIL EVALUASI PENATAAN KOLEKSI  

 
NO JENIS AKTIVITAS JUMLAH MANFAAT KETERANGA

N 

1. Memeriksa hasil registrasi Identitas bahan 

pustaka mencakup judul, edisi, volume, 

cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, 

pengarang, subyek,  jenis buku, 

klasifikasi, nomor induk, nomor panggil, 

jumlah halaman, tinggi buku, dan pemilik 

yang telah disimpad ke dalam basis data 

computer Perpustakaan. 

 

15.850 eks.  Menyakinkan 

data tersebut 

telah tersimpan 

dalam basis data. 

 Mudah 

ditemukan 

kembali bila 

dibutuhkan, 

Sesuai dengan 

tujuan 

2. Memeriksa penyimpanan koleksi 13.871 

judul atau 15.850 eks. Telah tersimpan ke 

dalam basis data computer, meliputi:  

a. Judul 

b. Edisi 

c. Data Khusus (tidak digunakan pada 

bahan pustaka buku) 

d. Penerbitan (tempat terbit, penerbit, 

dan tahun terbit) 

e. Deskripsi fisik (jumlah halaman, 

ilustrasi, dan tinggi buku) 

f. Seri 

g. Catatan 

h. Nomor standar (ISBN/ISSN) 

 

15.850 eks. Meyakinkan 

jumlah koleksi 

tersebut telah 

disimpan identitas 

setiap bahan 

pustaka ke dalam 

basis data, akan 

mudah, cepat, dan 

tepat ditemukan 

bila sewaktu-waktu 

dibutuhkan. 

Sesuai dengan 

tujuan 

3. Memeriksa kondisi koleksi yang telah 

selesai diproses, berlabel di 

punggungnya, dan telah disusun dan 

tertata rapi di jajaran rak berjumlah 

13.871 judul atau 15.850 eks 

13.871 jdl/ 

15.850 eks 

Bahan pustaka 

yang subyeknya 

sama dan berkait 

akan menempati 

rak yang sama dan 

berdekatan, 

memudahkan 

pencarian. 

Sesuai dengan 

tujuan 

4. Memeriksa pemakaian SIM, pemanfaat-

annya, kesulitan, masalahnya, dan 

harapan, diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pengelola perpustakaan dan 

petugas pelayanan.  

 

 1 komputer  Sangat 

bermanfaat 

bagi pengelola, 

pelayanan, dan 

pengguna 

perpustakaan 

 Tidak ada 

kesulitan. 

 Memberikan 

kemudahan 

pendataan dan  

pencarian 

informasi..  

 Sesuai tujuan, 

 Antrian, karena 

satu computer  

 Diharapkan 

seluruh 

dokumen 

tersimpan ke 

basis data. 

 Komputer 

ditambah agar 

tidak antri.  

5. Mengecek pelayanan kepada pengguna, 

seluruh bahan pustaka yang telah ditempel 

nomor panggil di punggungnya, dapat 

diakses melalui computer maupun 

internet, baik dari nama pengarang, judul, 

subyek, penerbit, maupun tahun terbit. 

 

15.850 eks. Seluruh bahan 

pustaka yang telah 

diproses dapat 

diakses melalui 

computer/internet.s

angat bermanfaat 

pagi pengguna 

Sesuai dengan 

tujuan 
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6. Mencatat data jumlah dan jenis  dokumen 

yang belum dikelola dan membutuhkan 

bantuan pengelolaan.   

 

1) 1000 album/ 

     40.000 

gambar 

2) 13.776 jdl 

dokumen 

tertulis belum 

dikelola. 

1).Dokumen 

tersebut perlu 

didigitasi, agar 

tidak rusak. 

2) Dokumen 

tersebut perlu di 

kelola secara 

profesional dan 

didata, disimpan 

ke dalam basis 

data computer. 

Sangat 

dibutuhkan 

bantuan 

pengelolaan 

7. Pembuatan Laporan    

8. Penyerahan hasil evaluasi 5 eks.   

     

 

   5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

   5.1 KESIMPULAN 

 

     Berdasarkan hasil evaluasi penataan koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko  Pura   

Mangkunegaran Surakarta di atas, dapat disampaikan bahwa:  

1. Koleksi bahan pustaka sebanyak  13.871 judul atau 15.850 eks.yang tersimpan di 

Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran  yang telah ditata kembali, dibuatkan 

label buku (nomor panggil) dan identitas bahan pustaka secara rinci seluruhnya telah 

teregistrasi  ke dalam basis data komputer, memudahkan pengelolaan koleksi. 

2. Identitas yang disimpan pada setiap dokumen bahan pustaka mencakup judul, edisi, 

volume, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, pengarang, subyek,  jenis buku, 

klasifikasi, nomor induk, nomor panggil, jumlah halaman, tinggi buku, ISBN/ISSN, dan 

pemiliknya, sangat memungkinkan pencarian kembali dokumen yang tersimpan dapat 

ditemukan melalui berbagai aspek tersebut. 

3. Seluruh koleksi yang telah selesai diproses, berlabel di punggungnya, dan telah disusun dan 

tertata rapi di jajaran rak berjumlah 13.871 judul atau 15.850 eks secara mudah dapat 

ditelusuri melalui katalog di komputer. 

4. Pemakaian SIM perpustakaan dengan tersimpannya identitas koleksi ke dalam basis data 

komputer sangat bermanfaat bagi pengelola, pelayanan, dan pengguna perpustakaan karena 

informasi mudah, cepat, dan tepat ditemukan sewaktu-waktu dibutuhkan. Oleh karena itu, 

bila informasi yang tersimpan di Perpustakaan Rekso Pustoko akan mudah ditemukan bila 

diperlukan, maka seluruh dokumen yang tersimpan di dalam koleksi Perpustakaan Rekso 

Pustoko identitasnya perlu disimpan ke dalam basis data komputer.  

5. Tidak ditemukan adanya kesulitan/masalah dalam pelayanan terhadap pemanfaatan SIM 

perpustakaan. 

6.  Tercatat masih dimilikinya 13.776 jdl dokumen tertulis belum dikelola dan 1000 

album/40.000 gambar/foto, diperlukan digitasi karena warnanya telah banyak yang pudar 

dan usang.  

 

5.2  SARAN 

1. Dokumen dan informasi penting jejak sejarah, peradaban bangsa, dan budaya yang tidak 

ternilai harganya tersimpan di dalam Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, 

belum terawat dan terpelihara baik sehingga lambat laun akan usang dan bahkan rusak. 

Oleh karena koleksi tersebut adalah dokumen penting negara dan banyak dimanfaatkan oleh 
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wasyarakat luas serta sebagai tujuan wisata, sebaiknya Pemerintah Daerah setempat 

memperhatikan keberlanjutannya. 

2. Universitas Tarumanagara melalui PKM, dapat menyisihkan dana untuk turut berpartisipasi 

melestarikan peninggalan sejarah leluhur bangsa yang tidak ternilai harganya. Dengan cara 

ini Universitas Tarumanagara telah andil besar dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan 

budaya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Tampak Depan Pendapa Mangkunegaran 

 

 

Demikian laporan Evaluasi  Penataan  Bahan Pustaka Perpustakaan Rekso Pustoko Pura 

Mangkunegaran Surakarta, Jawa Tengah semoga bermanfaat.  

 

------------------------------------------------------------------ 

Daftar Bacaan: 

     Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta : Rineka  

     Husein, Umar, 2009. Evaluasi Kinerja Perpustakaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  

     Sulistyo-Basuki, 1991 Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 

Zulfikar, Zen, 2009. Klasifikasi DDC 22 : Buku Kerja. Depok: Program Studi Ilmu 

Perpustakaan  FIB-UI,  



 

492 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

PELATIHAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA COUNTER SATU DIGIT 

Suraidi1 
1Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tarumanagara Jakarta 

Email:suraidi@ft.untar.ac.id 

 
ABSTRAK 

Pelatihan ini untuk mengisi kegiatan ektra kurikuler elektronika di sekolah SMP Candle Tree 

Serpong. Pelatihan ini untuk memberikan pengalaman pada para siswa SMP tentang membuat 

rangkaian sederhana yaitu rangkaian counter satu digit. Pelatihan dilakukan dari PCB polos 

sampai rangkaian jadi. Tahapan pelatihan yaitu menggambar jalur rangkaian pada PCB polos 

dengan menggunakan transfer paper dan mesin hot press, langkah selanjutnya pencelupan pada 

larutan ferri chloride, pengeboran, dibersihan lalu pemasangan komponen serta penyolderan. 

Tahap terakhir yaitu troubleshooting untuk mengecek rangkaian bila tidak berjalan dengan 

semestinya. Setiap peserta pelatihan membuat masing-masing, dan rangkaian jadi boleh dibawa 

pulang. Hasil akhirnya semua peserta mampu membuat rangkaian counter satu digit walau 

banyak yang harus diperbaiki. 

Kata kunci: counter satu digit, PCB,pengeboran, penyolderan,  troubleshooting 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah SMP Candle Tree tidak mempunyai SDM untuk membuat kegiatan ekstra kurikuler 

tentang elektronika dan juga adanya keterbatasan fasilitas serta peralatan yang dipunya. Oleh 

karena itu pihak sekolah meminta bantuan Untar untuk mengadakan pelatihan di sekolah Candle 

Tree. Elektronika ini juga merupakan salah satu peminatan yang ada di Untar, oleh karena itu 

merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang pengajar untuk melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, dengan salah satunya melakukan kegiatan pelatihan kepada para siswa SMP 

dan SMU atau sederajat. Pelatihan ini ditujukan untuk siswa tingkat SMP di SMP Candle Tree 

Serpong dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mereka tentang cara membuat rangkaian 

sederhana, dan khususnya mengenal ilmu teknik elektro. Selain itu pula untuk menambah keahlian 

mereka di bidang elektronika. Kebanyakan sekolah SMP tidak menyediakan kegiatan elektronika 

secara lengkap dan detail, bisa juga dari SDM nya tidak mencukupi, oleh karena itu diadakan 

pelatihan ini berguna untuk membantu sekolah dalam memberikan materi elektronika secara detail 

dan berupa pelatihan (praktek langsung). Pelatihan ini dapat pula untuk bekal ilmu bila siswa 

tersebut dikemudian hari ingin membuat rangkaian elektronika yang lain. Kegiatan pelatihan 

dilakukan selama dua hari. Modifikasi yang diberikan yaitu penggabungan rangkaian, yang semula 

satu digit menjadi dua digit dan tiga digit. 

 

2. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelatihan ini untuk memberikan solusi pada mitra yang kekurangan SDM dan ide materi bahan 

ektra kurikuler elektronika dalam bentuk workshop, atau praktek langsung, dan setiap siswa 

membuat satu rangkaian, jadi semua peserta menjalankan pelatihan dari awal sampai akhir. 

Kegiatan pelatihan rangkaian elektronika counter satu digit dibagi menjadi beberapa tahap: 

 Tahap Pendahuluan : penjelasan secara singkat tentang komponen dan alat yang digunakan, 
serta penjelasan tentang tahapan pelatihan yang akan dilakukan. Tujuan tahap ini agar para 

peserta mempunyai gambaran tentang pelatihan ini, maksud dan hasil akhir dari pelatihan ini. 

 Tahap pertama : menggambar jalur pada PCB polos dengan menggunakan kertas majalah 

bekas untuk dijadikan sebagai transfer paper, serta digunakan mesin hotpress untuk membantu 

proses mentransfer gambar ke PCB. Gambar 1 memperlihatkan PCB polos dan Gambar 2 

memperlihatkan jalur yang akan digambar pada PCB tersebut. Tujuan tahap ini untuk 
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menghasilkan PCB dengan gambar jalurnya menempel pada PCB tersebut, gambar jalur ini 

yang nantinya menyisakan tembaga sesuai dengan bentuk jalurnya. 

 

 
Gambar 1. PCB polos 

 
Gambar 2. Jalur yang akan Digambar pada PCB [1] 

 Tahap kedua : pencelupan pada larutan ferri chloride untuk menghilangkan tembaga yang tidak 
diinginkan, bila sudah selesai dibersihkan dengan menggunakan cairan thinner untuk 

menghilangkan tinta yang tersisa. Tujuan tahap ini untuk menghilangkan tembaga yang tidak 

ditutupi oleh gambar. 

 Tahap ketiga : pengeboran PCB untuk tempat kaki komponen. Tujuan tahap ini untuk 

melubangi PCB yang nantinya digunakan untuk kaki komponen. 

 Tahap keempat : pemasangan komponen. Tahap ini untuk memasang komponen yang akan 
digunakan yang nantinya akan disolder. 

 Tahap kelima : penyolderan. Tahap ini untuk menempelkan kaki komponen pada PCB 
sehingga penyambungan sempurna. 

 Tahap terakhir : troubleshooting, dilakukan bila rangkaian tidak berjalan sebagaimana 
semestinya. Tahap ini untuk mencari kesalahan atau kerusakan dari rangkaian yang 

mengakibatkan rangkaian tidak berfungsi secara benar. 

Rangkaian jadi dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Rangkaian yang Dibuat [2] 

Masing-masing siswa membuat satu rangkaian, sehingga peserta benar-benar melakukan sendiri 

setiap tahapan pada pelatihan ini dari pembuatan awal sampai akhir. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelatihan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, selesai tepat dengan jadwal, walau tidak semua 

peserta rangkaiannya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengalaman mereka yang baru 

pertama kali membuat rangkaian, jadi belum pernah melakukan pencelupan, pengeboran, 
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pemasangan komponen, dan penyolderan. Tahap penyolderan yang banyak sekali terjadi 

kesalahan, yaitu terlalu banyak timah sehingga terhubung kaki komponen satu dengan kaki 

komponen yang lain. Semua diperlukan trouble shooting dan pada akhirnya semua dapat berjalan 

dengan baik dan mereka dapat membawa pulang masing-masing rangkaian yang dibuat untuk 

ditunjukkan pada orangtua masing-masing. Gambar 4 memperlihatkan pada saat penjelasan awal. 

 

 

 
Gambar 4.Tahap Pendahuluan 

 

Gambar 5 memperlihatkan gambar jalur PCB yang di copy pada kertas transfer paper dan dipotong 

sesuai kebutuhannya. 

 
Gambar 5. Jalur PCB pada Kertas Transfer Paper 

 

Gambar 6 memperlihatkan pencelupan PCB setelah di hot press. Gambar 7 hasil PCB yang sudah 

selesai proses pencelupan. Gambar 8 memperlihatkan kegiatan pengeboran dan Gambar 9 

memperlihatkan hasil PCB yang telah selesai di bor dan sudah dibersihkan dengan menggunakan 

cairan thinner. 

 
Gambar 6. Proses Pencelupan 
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Gambar 7. PCB Selesai Proses Pencelupan 

 
Gambar 8. Kegiatan Pengeboran 

 
Gambar 9. PCB Selesai Dibor dan Dibersihkan 

 

Gambar 10 memperlihatkan pemasangan komponen dan penyolderan, dan Gambar 11 

memperlihatkan rangkaian yang sudah jadi. 
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Gambar 10. Proses Penyolderan 

 
Gambar 11.Rangkaian yang Sudah Selesai 

 

Hari pertama pelatihan sampai pada tahap pencelupan dan pembersihan tinta pada PCB. Semua 

sesuai dengan jadwal, sehingga semua peserta selesai sampai tahap ini. Hari kedua melanjutkan 

tahap berikutnya mengebor PCB sampai tahap terakhir penyolderan, dan semua peserta selesai 

sampai tahap akhir. Hasil kerja mereka ternyata 100% tidak berhasil, sehingga dilakukan 

troubleshooting, dan karena waktu yang terbatas, maka semua rangkaian dibawa ke kampus untuk 

dilakukan perbaikan semua rangkaian. Rangkaian yang sudah selesai dan berjalan dengan baik 

dikembalikan lagi ke setiap siswa untuk mereka bisa membawa pulang hasilnya. 

Dampak dari pelatihan ini menambah ilmu buat para peserta, dan mereka senang dapat 

memperlihatkan hasil kerja mereka kepada orangtua masing-masing.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Semua peserta mampu membuat rangkaian counter satu digit dan mengerti cara membuat 

rangkaian elektronika sederhana.  

Saran 

Pembuatan jenis rangkaian lain dan modifikasi rangkaian tersebut, karena mereka sangat tertarik 

dengan kegiatan pelatihan  ini.  



 

497 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

 

Ucapan Terima Kasih 

Diucapkan terima kasih untuk DPPM Untar yang telah mensupport dana kegiatan dan para 

mahasiswa dan karyawan yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Terutama ucapan 

terima kasih kepada saudara Siswadi Joko Santoso yang banyak sekali membantu untuk persiapan 

alat – alat yang akan digunakan serta bantuannya yang sangat berarti.  

 

REFERENSI 

8. Boylestad, R danNashelsky, L, “Electronic Devices and Circuit Theory”, Englewood Cliffs, 

New Jersey, Prentice Hall, fifth edition, 1992. 

9. Coughlin, R F. dan Frederick F. Driscoll, “Operational Amplifiers and Linear Integrated 

Circuits”, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, sixth edition, 2001. 

 



 

498 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

PROMOSI IDENTITAS LASEM SEBAGAI KOTA AKULTURASI 

BUDAYA TIONGHOA – JAWA  (BATIK LASEM) MELALUI VIDEO 
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian anak muda pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya tentang keberadaan Lasem sebagai kota yang kaya dengan perpaduan budaya 

khususnya batik. Percampuran budaya Cina dan Jawa di Lasem, Rembang, Jawa Tengah tak hanya berhenti pada 

sepotong batik tulis, dalam kehidupan sehari-hari di daerah nilai-nilai toleransi antar etnis dan agama sangat kental 

di kota yang dijuluki "Cina kecil" atau "Kota Beijing lama kecil", dan sebutan sebagai "Kota Santri". Rencananya 

akan dibuat sebuah video promosi tentang keindahan akulturasi di Lasem, diharapkan melalui video ini anak muda 

sebagai generasi penerus menaruh minat serius pada pelestarian budaya. 

 

Kata kunci: Batik, video promosi  

 

1. PENDAHULUAN 

Lasem merupakan sebuah kecamatan di Rembang yang juga mendapat julukan sebagai Tiongkok 

Kecil.Banyak yang tidak mengetahui keberadaan kota yang Lasem dianggap sebagai tempat 

pertamakali etnis Tionghoa mendarat di bumi Nusantara. Walaupun saat ini etnis Tionghoa sudah 

bisa dijumpai di hampir semua daerah Indonesia, Lasem tetap menjadi tempat yang spesial. 

Beberapa klenteng bersejarah masih berdiri kokoh di Lasem.Di kota Lasem terdapat berbagai 

banyak bangunan peribadatan agama Budha seperti kelenteng dan terdapat patung Budha terbaring 

yang berlapis emas yang merupakan peninggalan sejarah tionghoa. 

Banyak yang bisa kita temukan di Lasem yang juga merupakan salah satu kota tua di Indonesia 

ini. Batik yang merupakan salah satu kebudayaan asli bangsa Indonesia juga bisa ditemukan di 

Lasem.Kerajinan batik sudah dikenal sejak lama di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Batik 

Indonesia memiliki beraneka ragam corak yang menyebar di setiap daerah berbeda- beda dan 

menjadi ciri khas daerah tersebut. Kesenian batik adalah kesenian gambar diatas kain untuk 

pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia.Memang pada 

awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keratoan.Hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga, 

serta para pengikutnya.Batik yang masuk kalangan istana diklaim sebagai milik dalam benteng, 

orang-orang tidak boleh mempergunakannya. 

 

Keberadaan batik Lasem erat kaitannya dengan datangnya bangsa asing terutama bangsa china 

atau tionghoa.Corak batik lasem sangat terkenal karena cirinya sebagai batik pesisir yang indah 

dengan pewarnaan yang berani dan mencolok. Batik produksi lasem bercorak khas, terutama 

warna merahnya yang menyerupai warna merah darah ayam, yang konon tidak dapat ditiru oleh 

pembatik dari daerah lain, kekhasan lain terletak pada coraknya yang merupakan gabungan 

pengaruh budaya Tionghoa, budaya lokal masyarakat pesisir utara, dan budaya keraton ( Surakarta 

dan Yogyakarta ). Lasem memiliki latar belakang alkulturaasi antara budaya china dan budaya 

jawa yang sangat menarik.Selain batik lasem juga dikenal sebagai kota akulurasi dan kota 

toleransi. Karena gaya batiknya yang merupakan pencampuran antara budaya Tionghoa dan Jawa. 
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Seiring dengan kemajuan teknologi, keindahan batik Lasem pun mulai dilupakan, murahnya batik 

sablon yang diyakini membuat turunnya daya beli batik tulis Lasem. 

 

Selain batik keindahan lasem bisa dilihat dari kehidupan beragama juga sangat damai. Banyaknya 

pesantren yang masih tetap lestari dan eksis hingga saat ini, vihara tertua pun masih terjaga dengan 

baik. Banyak yang tidak mengetahui dengan jelas tentang keberadaan Lasem.Hal ini sangat 

disayangkan karena keistimewaan Lasem tidak terekspose cukup luas. Karena itulah sangatlah 

tepat jika sebuah video tentang Lasem akan lebih mengangkat popularitas kota Lasem. 

 

Dipilih dalam format video karena Videography adalah proses pengambilan suatu gambar 

bergerak pada media eletronik. Videography adalah gabungan dari kata “video” yang dalam 

bahasa latin berarti “saya melihat” atau “saya mendengar” dan kata “graphy” yang berarti 

“menulis”. Untuk membuat sebuah film yang baik ada banyak hal yang perlu diperhatikan. 

(Juniper & Newton, 2011:7). Salah satu jenis video yang sesuai adalah video promosi. Video 

promosi dianggap sebagai salah satu cara promosi yang cukup mampu untuk membuat orang lain 

tertarik. Selai itu penggunaan video yang kemudian di viralkan untuk saat ini terlihat sangat 

menguntungkan dan menjadi media yang cukup baik.  

 

Berikut adalah beberapa tujuan promosi : 

 Modifikasi tingkah laku: merupakan tindakan mengubah pendapat individu, dari tidak 
menerima suatu produk menjadi menerima. 

 Memberitahu: promosi yang berifat informasi. 

 Membujuk: promosi yang persuasif untuk mendorong individu melakukan tindakan 

 Mengingatkan: tindakan mempertahankan obyek yang dipromosikan (Rangkuti, 2009) 
 

Secara garis besar, video promosi berbeda dengan video dokumenter.  Video dokumenter 

merupakan penyajian fakta. Video dokumenter berhubungan dengan tokoh, peristiwa dan lokasi 

yang nyata. Video dokumenter merupakan aktivitas merekam peristiwa yang sungguh- sungguh 

terjadi, bukan menciptakan suatu kejadian, Sedangkan video iklan atau promosi memiliki durasi 

waktu singkat bertujuan untuk mempromosikan produk dan lebih berisi tentang keunggulan dari 

produk/jasa tersebut. Biasanya iklan cenderung menggunakan tagline yang singkat sehingga 

mudah diingat. Berdasarkan beberapa literatur yang sudah dikumpulkan, maka faktor yang banyak 

berpengaruh terhadap aktivitas promosi pariwisata daerah antara lain sebagai berikut: a. Karakter 

wisatawan b. Informasi yang sebenarnya dibutuhkan wisatawan c. Karakter dari produk wisata, 

Karakter wisatawan digunakan sebagai pedoman pemilihan media, bahasa dan waktu-waktu yang 

biasa digunakan untuk melakukan perjalanan wisata. Misal untuk karakter wisatawan tertentu 

yang menyukai matahari terbenam di pantai maka informasi yang disampaikan adalah daya tarik 

matahari terbenam dengan menonjolkan suasana senja sore  

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Kepedulian lembaga pendidikan tinggi dalam rangka pelestarian warisan budaya merupakan 

salah satu kepedulian khususnya pada bidang ilmu Desain. Kegiatan Pengabdian Pada 

Masyarakat berupa pembuatan Video promosi ini akan menitikberatkan pada pembuatan 

sebuah video promosi yang akan mengangkat keindahan akulturasi sebuah kota melalui batik 

 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan staff pengajar yang memiliki kompetensi pada 

pembuatan video dan promosi.   
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Production Stage : 

Umumnya ada 4 tahap dalam pembuatan sebuah film. 

(Juniper & Newton, 2011:44) 

 Development 

Tahap untuk pengembangan konsep kreatif, penelitian, pembuatan skrip dan naskah 

 Pre-Production 
Tahap persiapan untuk syuting.  Pembuatan storyboard, pencarian talent, kru, dan penataan 

lokasi. 

 Production 
Tahap perekaman film sesuai dengan skrip dan storyboard, 

 Post-Production 
Tahap pengolahan dan penyusunan footage sesuai dengan skrip dan storyboard, juga tahap 

pengeditan warna, suara, dana efek visual. 

 Distribution 

Tahap penyebaran dan pemasaran film yang telah dibuat, bisa melalui distributor ataupun 

internet. 

 

3. PEMBAHASAN 

 Pengumpulan data dan korespondensi dengan mitra 
Berdasarkan cerita dalam babad Lasem tersebut,maka puteri Na Li Nidari campa 

merupakan salah seorang perintis pembatikan di Lasem.batik Lasem awalnya dikenal 

sebagai batik encim yaitu batik yang dipakai oleh wanita keturunan Tionghoa yang 

berlanjut usia. Pengaruh asing khusunya budaya Tionghoa turut mewarnai corak,motif,dan 

ragam batik tulis Lasem. Melalui pengamatan terhadap sehelai batik lasem kita dapat 

mengenali hasil silang budaya tersebut,antara lain silang budaya melalui motif. Secara 

umum pada batik lasem kita jumpai kombinasi motif khas Tionghoa dan motif Jawa. 

 

Batik produksi Lasem bercorak khas, terutama warna merahnya yang menyerupai warna 

merah darah ayam, yang konon tidak dapat ditiru oleh pembatik dari daerah lain, kekhasan 

lain terletak pada coraknya yang merupakan gabungan pengaruh budaya Tionghoa, budaya 

local masyarakat pesisir utara,dan budaya Keraton (Surakarta dan Yogyakarta) Motif 

Tionghoa batik Lasem dapat berupa fauna (burung hong),kilin, naga,ikan mas,kelelawar, 

ayam hutan dan sebagainya. Motif flora bunga antara lain bunga seruni, delima, magnolia, 

peoni, sakura, dan sebagainya, dan masih banyak motif lainnya antara lain motif benda 

alam, seperti mata uang,gulungan surat. 

 

Di tempat mukim baru ini, Na Li Ni mulai membatik bermotifkan burung hong, liong, 

bunga seruni, banji, mata uang dan warna merah darah ayam khas Tionghoa. Motif ini 

menjadi ciri khas unik Batik Lasem.Keunikan Batik Lasem mendapatkan tempat yang 

penting di dunia perdagangan.Pedagang antar pulau dengan kapal kemudian mengirim 

Batik Lasem ke seluruh wilayah Nusantara.Bahkan diawal abad XIX Batik Lasem sempat 

diekspor ke Thailand dan Suriname, dimana ini adalah awal kejayaan dari batik tersebut. 

 

Batik Lasem membuat perajin menjadi semakin kreatif. Motif baru seperti latohan, gunung 

ringgit, kricakan atau watu pecah bermunculan.Syahdan perajin menciptakan motif 

kricakan karena terinspirasipenderitaan rakyat saat harus memecah batu-batu besar untuk 

dibuat jalan raya pos oleh Daendels. Batik Lasem terus menorehkan catatan emas hingga 

jelang berakhirnya penjajahan kolonial. Para pengusaha Batik Lasem yang berasal dari 
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kalangan Tionghoa mendapat tempat istimewa di penduduk pribumikarena membuka 

lapangan kerja yang banyak. 

 

Masa kejayaan batik yang menjadi ikon pembauran budaya Jawa dan Tionghoa itu mulai 

menyurut tahun 1950-an. Penyebab utama kemunduran Batik Lasem adalah karena 

terdesak oleh maraknya batik cap di berbagai daerah.Selain itu, juga dikarenakan kondisi 

politik yang menyudutkan etnis Tionghoa yang merupakan penguasa perdagangan Batik 

Lasem. Menurut data Forum Economic Development (Fedep) Rembang, tahun1950-an ada 

sekitar 140 pengusaha Batik Lasem.Tahun 1970-an jumlahnya merosot hingga tinggal 

separo.Puncaknya tahun 1980-an pengusaha Batik Lasem hanya tinggal mencapai 7 orang 

saja yang aktif. 

 

Selanjutnya perkembangan Batik Lasem terus mengalami pasang surut.Batik Lasem ini 

dikenal dengan warna merahnya yang khas, seperti warna merah darah ayam, yang tidak 

bisa ditiru pengrajin batik kota lain. Konon, warna itu karena unsur mineral dalam air yang 

dipakai untuk mbabar (proses pewarnaan). Dengan warna merah tersebut muncullah batik 

bangbiru (abang biru = merah dengan biru), batik bangjo (abang ijo= merah dengan hijau) 

dan batik Tiga Negeri.Batik Tiga Negeri adalah batik yang diwarnai di 3 tempat; merah di 

Lasem, Sogan di Solo, dan Biru di Pekalongan. Pada jaman kolonial, wilayah tersebut 

disebut negeri karena memiliki kekuasaan yang otonom. Kekhasan lain terlihat pada 

coraknya yang merupakan gabungan pengaruh budaya Tionghoa, budaya lokal masyarakat 

pesisir utara dan budaya keraton (Surakarta dan Yogyakarta). Motif keraton terlihat dari 

ornamen kawung danparangnya, sedangkan untuk pesisir terlihat dari warna-warnanya 

yang cerah.Sehingga dapat dikatakan batik lasem adalah batik yang paling komplit. 

 Persiapan cerita video 

Lasem… the story 
Kisah naga di pesisir jawa 
 
Berawal dari abad ke 18 ketika masuknya generasi pertama Tiongkok ke Indonesia 
Bersama itu pula budayanya berkembang bersama 
VISUAL: ilustrasi motif naga dan phoenix dari motif batik, seperti hidup dan terbang. 
Lalu kedua ilustrasi tsb membawa Lasem ke masa lalu ketika sebuah kapal Tiongkok merapat di pelabuhan 
Lasem). 
 
SUPERS: Waktu seakan berhenti  
 
Ilustrasi diatas ternyata dibuat oleh sapuan sebuah kuas, yang kemudian menggambarkan keadaan kota 
Lasem yang tidak berubah dimakan waktu. 
 
SUPERS: Sebuah kisah tentang  tradisi…warisan…yang tak lekang oleh waktu 
 
Dari ilustrasi kemudian perlahan berubah menjadi Lasem pada saat ini. 
Kita lihat sekilas kehidupan sehari hari Lasem yang sedehana dan tenang. 
 
Visual: 
Kegiatan masyarakat Tionghoa Lasem di komunitas Tionghoa disana seperti: di Ho Hap Hwe, dan lain-lain. 
Masyarakat datang ke klenteng di Lasem, kita akan melihat beberapa kegiatan bersembayang lalu fokus 
pindah ke sosok dewa di altar. 
DI altar tersebut kita akan melihat kain altar yang sebenarnya adalah salah satu kain batik Lasem yang 
terkenal  (Pak Gandor) 
 
SUPERS: 
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Kita akan melihat salah 1 tokoh Lasem (Pak Sigit) bercerita tentang asal mula batik Lasem. 
VISUAL: cut to cut antara nara sumber bercerita dengan proses pembuatan batik dengan detail simbol yang 
masih bertahan dimasa sekarang. 
Nara sumber akan bercerita tidak hanya proses pembuatan batik tapi juga akan bercerita secara mendetail 
tentang arti dari masing-masing simbol yang dipakai dalam batik Lasem. 

 
PERTANYAAN: 
1. cerita tentang Tiongkok kecil 
2. Asal mula Batik Lsem (termasuk proses akulturasi) 
3. Motif batik, filosofi dan estetis 
Video dokumentasi ini akan ditutup dengan timelaps dari sebuah kota yang bergerak cepat, dinamis (fast 
moving) dan  kontradiksinya dengan Lasem yang tenang seakan akan waktu berhenti disana. 
 

 Proses Shooting 
Proses Shooting sebagai proses produksi memakan waktu selama 3 hari meliputi 

pengambilan di Lasem sendiri dan Rembang.  

Alat alat yang digunakan sebagai berikut : 

- Kamera Canon EOS 6D, 600D 

- Lensa Canon EF 27-70mm f2,8L USM 

- Lensa Canon EF 50mm f1,4 USM 

- Lensa Canon EF 50mm f1,8 USM 

- Lensa Tamrom Fish Eye 15mm f2,8 

- Zeta CPL filter 

- Go Pro; Tripod; Slider; Monopod 

 Proses shooting tidak terjadi kendala yang berarti, mitra dan nara sumber menerima dengan 

baik kehadiran tim dari Untar. 

Proses shooting ke beberapa tempat antara lain : 

Klenteng Cu An Kiong, klenteng tertua di Lasem, Perusahaan batik tulis lasem – 

Maranatha, Perusahaan batik tulis lasem – Sekar Kencana 

 

4. HASIL 

Proses Pasca Produksi 

Pada proses ini dilakukan proses editing dengan menggabungkan gambar yang diambil dengan 

musik dan supers. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebuah Kesenian hasil akulturasi budaya seperti wayang potehi sangat membutuhkan peran serta 

dan perhatian generasi penerusnya. Amat disayangkan budaya yang udah ratusan tahun ini sudah 

tersisihkan dan hampir punah. Melalui pembuatan video teaser diharapkan mampu untuk 

memberikan sumbangan bagi komunitas wayang potehi, agar masyarakat bisa lebih mengenal 

dan mencintai budaya yang telah berumur ratusan tahun ini. 
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Untuk lebih memperkenalkan budaya seperti Wayang Potehi ini dibutuhkan perhatian lebih lagi, 

media yang menarik dan dekat dengan generasi muda sangat dibutuhkan untuk menarik minat, 

selain itu melihat mulai banyaknya kunjungan dari luar daerah ke paguyuban bahkan ada pula 

yang datang dari luar negeri, sangat dibutuhkan pula perancangan untuk souvenir yang bisa 

dibawa sebagai kenang-kenang-an.  
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ABSTRAK 

Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain dimana dalang akan memasukkan tangannya ke dalam 

boneka kain tersebut dan memainkannya, Wayang Potehi merupakan akulturasi budaya yang sangat bernilai untuk 

dijaga kelestariannya, akan tetapi saat ini Wayang Potehi tidak diminati atau bahkan sudah dilupakan, terutama dari 

kalangan anak muda. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepedulian anak muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang keberadaan wayang potehi. Sangat 

disayangkan, salah satu warisan budaya bangsa ini nyaris hilang karena minimnya peminat. Pertunjukan hanya 

dihadiri 2-3 saja. Melalui survei yang dilakukan sebagian besar responden (anak muda) jika ditanya tentang wayang 

potehi banyak diantara mereka yang tidak mengetahui. Salah satu hal yang bisa digunakan untuk membangkitkan 

ketertarikan generasi muda adalah melalui media yang mereka kenal dan sukai saat ini. Salah satunya adalah melalui 

bantuan teknologi (digital). Pembuatan video teaser tokoh wayang Si Jin Kui akan melalui proses shooting yang dibuat 

dengan teknik green screen, akan menampilkan potongan cerita Si Jin Kui, dan akan digabungkan dengan latar 

ilustrasi dalam proses editing serta menambahkan voice over. Video ini akan ditayangkan di media sosial serta untuk 

kunjungan kunjungan di paguyuban Wayang Potehi Gudo. 

 

Kata kunci: Wayang Potehi, video teaser, green screen, ilustrasi, voice over  

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, selain itu 

Indonesia juga dikenal karena kebaragaman suku dan ras yang menjadikan Indonesia kaya akan 

budaya dan tradisi. Diantara ragam budaya yang ada, budaya Jawa dapat dikatakan sebagai yang 

tertua. Budaya Jawa sendiri diperoleh juga dari akulturasi budaya dan sarat akan nilai kehidupan. 

Akulturasi budaya ini menghasilkan tradisi turun menurun yang penuh dengan nilai moral yang 

luhur. 

 

Salah satu warisan budaya tersebut adalah Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan boneka yang 

memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri. Wayang memiliki banyak jenis dan berbeda-beda 

antara satu dengan jenis lainnya, seperti tokoh, cerita, bahan pembuatan wayang dan lain-lainnya 

dilihat dari asal daerah wayang tersebut. Salah satu jenis wayang yang unik dan menarik adalah 

wayang milik orang Tionghoa yaitu yang dikenal dengan Wayang Potehi.  

 

Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain dimana dalang akan memasukkan 

tangannya ke dalam boneka kain tersebut dan memainkannya. Wayang Potehi secara etimologi, 

berasal dari kata poo (kain), tay (kantung), dan hie (wayang). Wayang ini diperkirakan telah 

dikenal di daratan Cina sejak masa Dinasti Siong Theng (3000SM) dan dibawa masuk ke Indonesia 

melalui warga Hokkian yang bermigrasi ke Laut Selatan (Ch Dwi Anugrah ; 2009,4). 
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Menurut pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Program Studi Jawa Universitas 

Indonesia (UI), Dwi Retno R Mastuti, Wayang Potehi pernah berjaya yaitu sekitar tahun 1930-

an sampai 1960-an. Saat itu, ada lebih dari 50 dalang yang memiliki kelompok wayang sendiri-

sendiri tetapi seni wayang ini pernah tenggelam sesaat setelah dikeluarkannya Instruksi 

Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang melarang pertunjukkan seni Cina. Wayang Potehi baru 

menggeliat kembali setelah dicabutnya inpres tersebut oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 

masa pemerintahannya (Kompas, Wayang Potehi, dari Cina ke Jawa ; 2007,17) 

 

Wayang Potehi merupakan akulturasi budaya yang sangat bernilai untuk dijaga kelestariannya, 

akan tetapi saat ini Wayang Potehi seakan tenggelam keberadaannya terutama dari kalangan 

anak muda terlebih dengan masuknya budaya-budaya asing yang dapat menjadi ancaman bagi 

punahnya budaya Wayang Potehi ini. Sehingga diperlukan perhatian khusus untuk 

menumbuhkan minat dan pengetahuan akan Wayang Potehi ini. Sempat mati suri selama tiga 

dekade, wayang potehi menggeliat lagi setelah reformasi 1998. Walaupun saat ini bebas 

dimainkan di berbagai kesempatan, kalangan anak muda masih kurang menaruh minat akan 

keberadaan Wayang Potehi. Pertunjukan Wayang Potehi sendiri mempunyai fungsi yaitu:  

 seni sebagai sarana ritual;  

 seni sebagaiungkapan pribadi (hiburan);  

 seni sebagai pendidikan moral;  

 seni sebagai sumbangan pelestarian budaya;  

 seni sebagai sarana memperoleh penghasilan sampingan. 
 

 
Gambar 2 Komik Si Jin Kui karya Oto Swastika 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Dalam pementasan wayang potehi banyak cerita yang di pentaskan, salah satu yang paling 

sering dipentaskan dan paling digemari adalah tokoh Xue Ren Gui atau Si Jin Kui. Tokoh yang 

pernah dimuat secara bersambung di majalah Star Weekly pada 1954-1961, digambar oleh 

komikus Oto Swastika ini unik karena begitu terkenalnya tokoh ini disadur pula dalam bahasa 

Jawa yang dikenal dengan nama Pangeran Joko Sudiro inilah yang akhirnya disarankan untuk 

diangkat. 
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Mengacu pada keberhasilan pementasan wayang potehi di Taiwan (Taiwan menjadikan wayang 

potehi menjadi salah satu dari tiga warisan wayang yang dilestarikan) dan melihat 

perkembangan pementasan wayang potehi yang telah mengalami banyak perkembangan dan 

inovasi (menggabungkan antara scene berbentuk diorama dan pengembangan gerak pada 

wayang). Beberapa referensi yang bisa dilihat antara lain PILI- Battle of The Dragons/The New 

Acheron (PILI Puppet Drama/Wulin Warriors),  

 
Gambar 1 Cuplikan Scene pertunjukan wayang potehi yang sukses di Taiwan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Diharapkan melalui video akan lebih menarik karana jika dilihat dari pengertiannya videography 

adalah proses pengambilan suatu gambar bergerak pada media eletronik. Videography adalah 

gabungan dari kata “video” yang dalam bahasa latin berarti “saya melihat” atau “saya mendengar” 

dan kata “graphy” yang berarti “menulis”. Untuk membuat sebuah film yang baik ada banyak hal 

yang perlu diperhatikan. (Juniper & Newton, 2011:7) 

 

Berikut adalah jenis-jenis vi deo berdasarkan tujuan pembuatannya: 

 Cerita : Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. 

 Dokumenter : Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam 
kehidupan 

 Berita : Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. 

 Pembelajaran : Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah 
diserap dan dapat dimainkan ulang. 

 Presentasi : Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan 
Dari beberapa jenis video diatas kemudian diambil ide video dalam bentuk cerita dan dalam format 

video teaser. Teaser dalam bahasa Indonesia berarti ‘penggoda’. Teaser memang dirilis dengan 

tujuan untuk menggoda atau membuat orang bertanya-tanya atau penasaran atas sebuah film. 

Dengan durasi kurang lebih 1 menit, teaser lebih memuat cuplikan-cuplikan adegan dalam sebuah 

film dan minim keterangan tentang film tersebut. Teaser film juga dirilis sebelum trailer film dan 

dibuat untuk promosi awal mengenalkan sebuah film yang akan tayang dengan tujuan untuk bahan 

perbincangan masyarakat. 

 

Hal penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah storytelling Menurut Eric Miller, PhD dalam 

bukunya Theories of Story and Storytelling. Sebuah cerita dapat disampaikan melalui suara, 

tulisan, gambar, gerakan, ekspresi, dan dengan cara yang lebih modern yaitu film. Kesan dramatis 

diperlukan untuk menampilkan suatu cerita yang berkesan. Kesan dramatis akan muncul seiring 

dengan ekspektasi penonton/pendengar/pembaca. Pembuat ceritayang terampil tahu bagaimana 

meningkatkan dan memanipulasi ekspektasi tersebut. 

Ada 10 elemen penting dalam sebuah cerita, yaitu : 

https://www.youtube.com/watch?v=2-OU79maIdk
https://www.youtube.com/watch?v=2-OU79maIdk
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 Karakter : Tokoh-tokoh dalam cerita yang memiliki perannya masing-masing. Deskripsi 

tokoh mulai dari ciri-ciri fisik, sikap, dan cara berpikir. 

 Tempat : Lokasi terjadinya kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. 

 Waktu : Saat berlangsungnya kejadian-kejadian dalam cerita tersebut. 

 Storyline : Alur cerita dari  awal sampai akhir. 

 Sensory Elements : Elemen-elemen yang bisa  mendeskripsikan tentang panca indra manusia, 

warna, bau, rasa, tekstur, dll. 

 Objek : Obyek khusus  yang bisa menjadi ciri khas dari cerita tersebut. 

 Emosi : Bagaimana cara mengarahkan emosi pendengar/pembaca/penonton melalui cerita 
tersebut. 

 Point of View Narator : Sudut pandang si pencerita 

 Gaya pembawaan cerita si Narator : Suara, bahasa, gaya pembawaan, ekspresi, ilustrasi, dll.  
Tema : Hasil kombinasi dari elemen 1-9 menghasilkan tema cerita tersebut. (Miller, 2011:3) 

 

Dalam Pembuatan video ini juga dibutuhkan teknik greenscreen atau Chromakey atau blue 

screen / green screen adalah sebuah teknik yang digunakan dalam perfilman maupun pertelivisian, 

untuk mengganti warna latar belakang dengan sebuah gambar latar belakang yang lain. 

Digunakannya teknik chromakey, warna latar belakang dari sebuah gambar dihilangkan (dibuat 

menjadi transparan), lalu digantikan dengan gambar lain di belakangnya sesuai yang dikehendaki. 

Dengan demikian, jika gambar obyek yang telah tidak mempunyai latar belakang itu disatukan 

dengan sebuah obyek gambar lain, maka obyek gambar lain itu langsung menjadi latar belakang 

yang baru. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Kepedulian lembaga pendidikan tinggi dalam rangka pelestarian warisan budaya merupakan salah 

satu kepedulian khususnya pada bidang ilmu Desain. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 

berupa pembuatan Video Teaser ini merupakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang 

berkelanjutan. Pada kegiatan kali ini  menitikberatkan pada pembuatan sebuah video teaser tokoh 

wayang potehi yang cukup dikenal. 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan staff pengajar yang memiliki kompetensi pada pembuatan 

video dan promosi. Berikut adalah kerangka pelaksanaannya: 

 Menemukan masalah 

 Menemukan pandangan dan wawasan pada khalayak yang disasar 

 Memberikan saran kreatif  

- Menyiapkan rangkaian cerita 

- Mencari referensi 

- Membuat gambar ilustrasi 

 Eksekusi ide kreatif 
- Pengambilan gambar dengan teknik green screen 

- Recording voice over 

- Editing 

- Revisi 

- Final 
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3. PEMBAHASAN 
- Setelah menemukan data dari observasi dan wawancara dengan pengelola wayang potehi, akhirnya 

diputuskkan untuk membuat video pendek (teaser trailer). Tujuan dibuat video ini untuk menarik 

minat kalangan muda untuk paling tidak tahu tentang wayang potehi. 

- Video akan dibuat cinematic (16:9) menggabungkan ilustrasi digital semi realis dengan wayang 

potehi. 

Referensi : 

 
Gambar 3 Referensi Tone and Manner ilustrasi Video 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

- Menyiapkan rangkaian Cerita 

Mengutip dari beberapa scene dalam komik Si Jin Kui yang dibuat oleh Oto Swastika : 

 

 

 
Gambar 7 Cuplikan cerita yang diambil dari komik Si Jin Kui karya Oto Swastika 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

- Persiapan cerita video 

薛仁贵 （Xue Ren Gui) 

Sebuah pementasan tentang seorang pahlawan dalam perang. 

Memimpin penyerangan ke Negeri Kaoli 
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menumpas musuh-musuhnya,dengan gagah berani 

berjuang dalam pertempuran antara hidup dan mati. 

Melawan kelaliman dengan kejujuran, 

pada setiap pertempuran. 

Menghunus senjata, mengerahkan ratusan jurus dengan penuh keperkasaan, 

meraih kemenangan dengan ketangguhan. 

Jenderal Dinasti Tang, Xue Ren Gui si Jubah Putih 

 

- Proses Shooting 

Proses Shooting sebagai proses produksi memakan waktu selama 2 hari dilakukan di 

Klenteng Hong San Kiong, Gudo. Tempat sementara paguyuban Potehi bernaung  

Alat alat yang digunakan sebagai berikut : 

- Kamera Canon EOS 6D 

- Kamera Canon EOS 600D 

- Lensa Canon EF 24-70mm f2,8L USM 

- Lensa Canon EF 50mm f1,4 USM 

- Lensa Canon EF 50mm f1,8 

- Tripod, Monopod 

- Slider 

- Latar Hijau 

 

 Proses shooting tidak terjadi kendala yang berarti, mitra dan nara sumber sangat welcome 

dengan kehadiran tim dari Untar. Mempersiapkan boneka yang akan dipakai, menyiapkan 

baju, senjata. Proses ini memakan waktu cukup lama. Proses recording music pendukung, 

musik pendukung dimainkan oleh salah satu dalang yang menguasai beberapa alat music 

seperti Erhu dan GuZheng. Proses Shooting dilakukan keesokan harinya, digunakan 

background dan foreground hijau. 

 

4. HASIL 

Proses Pasca Produksi 

Pada proses ini dilakukan proses editing dengan menggabungkan gambar Ilustrasi dengan hasil 

shooting dengan menggunakan teknik green-screen. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebuah Kesenian hasil akulturasi budaya seperti wayang potehi sangat membutuhkan peran serta 

dan perhatian generasi penerusnya. Amat disayangkan budaya yang udah ratusan tahun ini sudah 

tersisihkan dan hampir punah. Melalui pembuatan video teaser diharapkan mampu untuk 

memberikan sumbangan bagi komunitas wayang potehi, agar masyarakat bisa lebih mengenal 

dan mencintai budaya yang telah berumur ratusan tahun ini. 

 

Untuk lebih memperkenalkan budaya seperti Wayang Potehi ini dibutuhkan perhatian lebih lagi, 

media yang menarik dan dekat dengan generasi muda sangat dibutuhkan untuk menarik minat, 

selain itu melihat mulai banyaknya kunjungan dari luar daerah ke paguyuban bahkan ada pula 

yang datang dari luar negeri, sangat dibutuhkan pula perancangan untuk souvenir yang bisa 

dibawa sebagai kenang-kenang-an.  
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ABSTRAK 
 Konsekuensi utama berlakunya MEA adalah terbukanya perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja 

antar negara ASEAN. Pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah, harus mempersiapkan diri juga 

masyarakatnya dalam menghadapi MEA Masyarakat harus disadarkan tentang besarnya tantangan yang harus 

mereka hadapi dalam persaingan dunia usaha dan ketenagakerjaan dengan berlakunya MEA. Maka, selayaknya 

pemerintah melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dalam menyiapkan masyarakat menghadapi berlakunya MEA 

saat ini.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kab. Bandung Barat melaksanakan fungsi 

komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada masyarakat. 

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

wawancara mendalam dan FGD dengan dinas-dinas pemerintah daerah Kab. Bandung Barat yang terkait, Kamar 

Dagang Indonesia tingkat provinsi dan daerah serta tokoh masyarakat, dan juga studi dokumentasi. Adapun dinas-

dinas pemerintah daerah terkait meliputi Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kerjasama Luar Negeri. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kab. Bandung Barat belum melaksanakan fungsi 

komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan MEA kepada masyarakat. Tidak ada strategi khusus bahkan tidak 

ada penunjukkan dinas khusus yang bertugas untuk menyosialisasikan MEA kepada masyarakat Kab. Bandung Barat. 

Namun demikian, setiap dinas terkait senantiasa menyelipkan sosialisasi MEA di dalam setiap program kerja mereka 

yang melibatkan masyarakat. 

 

 

 

Latar Belakang 

Januari 2016 menandai masuknya Indonesia dalam fase baru tatanan kehidupan 

bermasyarakat di tingkat kawasan yakni dengan mulai efektifnya ASEAN Economic Community 

(AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensi utama 

berlakunya MEA adalah Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga 

kerja dengan negara ASEAN lainnya. Sebagai sebuah kebijakan internasional yang lahir dari suatu 

bentuk perjanjian internasional, keberadaan MEA pastinya memberikan dampak yang besar bagi 

kehidupan masyarakat negara anggota perjanjian tersebut. Dampak yang ditimbulkan tentunya 

tidak hanya menyentuh para pelaku usaha besar, namun juga pelaku usaha kecil, baik di kota 

maupun daerah. Dampak yang menimpa masyarakat ini tentunya harus diantisipasi oleh 
pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan pada kebijakan 

internasional yang telah dibuat antara Indonesia dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya harus bercermin pada kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pada gilirannya, kebijakan pemerintah daerah tersebut harus 
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disosialisasikan kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat dalam menghadapi fase 

baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat kawasan. 

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan salah satu pemerintah daerah hasil 

pemekaran Kabupaten Bandung yang harus turut menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan 

yang ada, khususnya terkait pemberlakuan MEA. Pemerintah KBB selayaknya sudah melakukan 

antisipasi terkait pemberlakuan MEA, salah satunya dengan membuat kebijakan yang mengacu 

pada kebijakan pemerintah pusat tentang MEA. Idealnya, lahirnya kebijakan baru harus segera 

disusul oleh tindakan sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholders termasuk kepada 

masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru kehidupan perekonomian 

negara Indonesia di tingkat kawasan. 

Maka, merujuk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang perlunya 

pemerintah daerah melakukan sosialisasi MEA, pemerintah KBB perlu mengeluarkan kebijakan 

komunikasi politik tertentu dalam rangka menyosialisasikan pemberlakuan MEA guna 

menyiapkan masyarakatnya. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat kebijakan internasional 

dalam tingkatan regional, khususnya di bidang ekonomi senantiasa berdampak langsung pada 

kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Berlakunya MEA di tengah-tengah masyarakat harus 

diikuti dengan pemahaman dan perubahan cara berpikir masyarakat dalam menghadapi persaingan 

dunia usia yang pada gilirannya menyentuh seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. 

Sebagai negara dengan pasar yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang yang juga 

sama besarnya dengan pasar yang ada. Langkah utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

adalah menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru ini. Tidak hanya terfokus pada masyarakat 

pelaku usaha, tapi juga pada masyarakat secara umum. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh 

seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan regional yang telah dibuat oleh 

pemerintah pusat, termasuk pemerintah KBB. Hal ini dapat tercapai dengan membangun sebuah 

strategi komunikasi politik yang tepat dalam rangka menciptakan pemahaman dan perubahan cara 

berpikir masyarakat umum, khususnya masyarakat pelaku usaha, dalam menghadapi era pasar 

bebas di tingkat kawasan ASEAN. Strategi komunikasi politik yang tepat dapat menyiapkan 

masyarakat dengan pemahaman dan sikap kompetitif yang senantiasa waspada dalam menghadapi 

era baru MEA. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna 

menghasilkan strategi komunikasi politik yang tepat untuk menyosialisasikan kebijakan MEA 

kepada masyarakat luas. 

Artikel ini akan menguraikan bagaimana pemerintah KBB melaksanakan fungsi 

komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan kebijakan MEA kepada masyarakatnya. Dengan 

pendekatan deskriptif, artikel ini akan menjabarkan fungsi pelaksanaan komunikasi politik yang 

dilakukan pemerintah KBB di lapangan, yang pada gilirannya akan berhasil memetakan 

permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyosialisasikan MEA kepada 

masyarakat. Pada bagian akhir, artikel ini akan memberikan rekomendasi penelitian lanjutan dari 

hasil penjabaran yang ada. 

 

 

Komunikasi Politik 

 Brian McNair (2007:4) mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan 

komunikasi mengenai politik yang disengaja, yang didalamnya meliputi: (1) semua bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya yang bertujuan untuk mencapai 

hasil tertentu; (2) komunikasi yang ditujukan kepada aktor-aktor politik tersebut oleh non-[olitisi, 

seperti para pemilih dan kolumnis surat kabar; dan (3) komunikasi tentang para aktor politik 

tersebut dan aktivitas mereka yang dimuat atau dipublikasikan dalam berita, editorial surat kabar, 

maupun bentuk diskusi politik lainnya yang menggunakan media. McNair juga berpendapat 

bahwa komunikasi politik tidak hanya meliputi bahasa verbal ataupun pernyataan tertulis, 
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melainkan juga alat-alat visual lainnya seperti pakaian, dandanan, gaya rambut, desain logo, yakni 

semua elemen komunikasi yang dapat dikatakan membentuk sebuah “citra” atau identitas politis. 

 Kaid (2015:IX)  menyatakan bahwa meskipun komunikasi politik dapat ditelusuri akarnya 

dari studi klasik awal Aristoteles dan Plato, penelitian komunikasi politik modern merupakan 

bidang studi yang sangat interdisipliner, yang mengambil konsep-konsep dari bidang komunikasi, 

ilmu politik, jurnalisme, sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan bidang-bidang lainnya. Sifat 

interdisipliner bidang ini, serta pertumbuhan dan arti pentingnya dalam bidang komunikasi yang 

lebih luas, berarti bahwa bidang itu sangat membutuhkan sintesis ilmiah antara temuan penelitian 

utamanya dan temuan teoritisnya.  

 Sebagai subbidang studi komunikasi, pada tahap awal perkembangannya, komunikasi 

politik berbagi karakteristik dengan bidang itu secara umum, sebagai “sebuah perempatan 

akademik di mana banyak yang berlalu, tetapi hanya sedikit yang berhenti” (Schramm, 1963:2 

dalam Kaid, 2015:90). Mengapa komunikasi politik akhirnya menjadi “surga”akademis bagi 

banyak sarjana? Alasannya, sebagaimana yang diamati Nimmo (1977) dalam Kaid (2015:90), 

adalah bahwa ketika “dorongan untuk saling bekerja sama lebih kuat dari chauvinisme disiplin, 

para sarjana menempa upaya multidisiplin”. Upaya ini merupakan kekuatan pendorong dalam 

mengembangkan masing-masing bidang studi. 

 Sebagaimana definisi komunikasi politik yang disampaikan oleh Brian McNair, dalam hal 

ini pemerintah daerah KBB sebagai aktor politik melakukan semua bentuk komunikasi kepada 

masyarakat mengenai MEA dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

masyarakat tentang berlakunya MEA di Indonesia. Bahwa adalah hak masyarakat untuk 

mendapatkan pendidikan dan wawasan politik dari pemerintah terkait berbagai kebijakan 

pemerintah, dalam hal ini yang berkaitan dengan MEA. 

 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 

yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan 

budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada 

pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang 

pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-

keamanan dan sosial budaya. Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 

tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, 

para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan : (1) menciptakan Kawasan 

Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus 

lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, 

pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-

ekonomi, (2) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (3) meningkatkan 

pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Selanjutnya, para 

beberapa KTT berikutnya (KTT ke-6, ke-7) para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai 

langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut.§ 

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala 

Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati 

pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Keamanan Politik 

                                                 
§ Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 
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(ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Sosial 

Budaya (ASEAN Socio-Culture Community) dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan 

ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati perwujudannya 

diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN 

Economic Community (AEC) Blueprint. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara 

anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat pilar utama yaitu: 

(1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen 

aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) 

ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, 

perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, 

dan e-commerse; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata 

dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk 

negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai 

kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan 

yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam 

jejaring produksi global.** 

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka Indonesia mulai 

menerapkan kebijakan pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi arus barang, jasa, 

investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran 

komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang 

makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat 

kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. †† 

 

 

Metode dan Data 

 Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipandang 

relevan dengan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Melalui pendekatan deskriptif 

kualitatif ini, peneliti mampu mendeskripsikan bagaimana pemerintah KBB melaksanakan fungsi 

komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan MEA kepada masyarakat luas. 

 Adapun data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan meliputi wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Data primer didapatkan 

dari wawancara dan FGD yang dilakukan dengan para pejabat pembuat keputusan di tingkat 

kabupaten, meliputi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi beserta staf, Kepala Dinas Tenaga 

Kerja beserta staf, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta staf, juga dengan pihak-

pihak terkait lainnya, seperti Kadin Provinsi Jawa Barat dan Kadin KBB. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, seperti dokumen yang berkaitan dengan 

kegiatan atau program komunikasi politik pemerintah KBB dalam menyosialisasikan MEA 

kepada masyarakat. 

 

 

                                                 
** Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia 
†† Idem. 
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Hasil dan Diskusi 

 Secara umum hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian mengindikasikan 

belum adanya perancangan kegiatan komunikasi politik yang dikhususkan untuk 

menyosialisasikan MEA kepada masyarakat. Namun demikian, informan penelitian mengaku 

bahwa sosialisasi kebijakan MEA itu sendiri telah sampai kepada mereka dari pemerintah pusat, 

dalam hal ini pemerintah provinsi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa 

sudah ada sosialisasi khusus tentang MEA dari pemerintah provinsi Jawa Barat kepada seluruh 

pemimpin daerah dalam pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. 

 Sosialisasi dari pemprov tersebut kemudian disampaikan oleh Bupati KBB kepada seluruh 

jajaran SKPDnya melalui beberapa pertemuan khusus. Namun demikian, menurut Kepala Dinas 

Kominfo, sosialisasi MEA dari Bupati tersebut harus ditindaklanjuti dengan inisiatif masing-

masing dinas untuk melanjutkannya kepada masyarakat luas. Bahwa, sosialisasi MEA tidak hanya 

menjadi tanggung jawab satu dinas atau satu SKPD semata-mata, melainkan merupakan tanggung 

jawab bersama seluruh SKPD. Dengan demikian, setiap dinas harus muncul dengan konsep 

program kerjanya sendiri terkait sosialisasi MEA kepada masyarakat. 

 Meskipun salah satu tugas utama Diskominfo adalah mengkomunikasi informasi dan 

menyosialisasikan kebijakan terbaru pemerintah kepada masyarakat, Diskominfo KBB 

mengambil pendekatan yang berbeda dalam mengemban tugasnya tersebut terkait dengan 

sosialisasi MEA. Menurut Kadis Kominfo, mereka memang belum punya program khusus yang 

disiapkan untuk menyosialisasikan MEA, namun dalam setiap program kerja mereka yang 

melibatkan masyarakat, materi tentang MEA selalu diselipkan. Selain itu, Kadis Kominfo juga 

menambahkan bahwa dinasnya siap mendukung dinas-dinas lainnya dalam hal penyebarluasan 

informasi terkait dengan penyosialisasian MEA dan juga program-program kerja dinas lain yang 

terkait. Contohnya, dalam hal pengembangan bidang bisnis, Kadis Kominfo menuturkan bahwa 

jajarannya mendukung program dinas lain yang sedang mengembangkan bisnis UMKM, yakni 

dengan membantu mengembangkan bisnis daring (online). Seperti penuturannya sebagai berikut: 

 

“Untuk pengembangan itu termasuk supporting kepada dinas-dinas lain, bisa juga 

masuk ke bisnis misalnya UMKM. Tahun ini kami dapat dukungan dari pusat 

bagaimana kami akan mengembangkan bisnis online. Maka kami bangun mereka agar 

bisa mengelola digital online langsung. Di bulan depan atau bulan September ada 1000 

UMKM yang bisa akses ke dunia maya, biar dunia luar juga bisa terakses. Biar masuk 

juga ke MEA, jangan jadi konsumen tapi juga jadi produsen.” 

 

 Sementara itu, beberapa program kerja yang sudah dan sedang dilaksanakan Kominfo yang 

juga melibatkan materi MEA didalamnya meliputi, kegiatan upaya edukasi, seperti pemanfaatan 

digital, sosial media, lokakarya dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pemanfaatan dunia 

maya. Juga ada kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak yakni tentang 

pemanfaatan teknologi yang juga dibantu oleh komunitas dan relawan. Hal-hal tersebut dilakukan 

juga sebagai upaya untuk menyiapkan masyarakat untuk terjun dalam dunia bisnis dalam era 

MEA.  

 Di sisi lain, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini diwakili oleh 

Sekretaris Dinas Perdagangan menjabat, yang menyatakan bahwa dinasnya juga belum memiliki 

strategi khusus atau program kerja yang khusus untuk menyosialisasikan MEA kepada 

masyarakat. Namun demikian, Sekdis Perindag juga menambahkan bahwa dalam setiap program 



 

520 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

kerja dan kegiatan yang mereka lakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai peserta, selalu 

ditekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas, baik dari sektor bahan baku maupun sumber 

daya manusia, karena sedang menghadapi pasar bebas ASEAN. Hal ini seperti yang dituturkannya 

sebagai berikut: 

“Setiap kami melakukan kegiatan ke masyarakat, misalnya dalam segalam macam 

pelatihan, kami selalu sampaikan tentang MEA, jadi kegiatan apapun dikaitkan dengan 

isu MEA. Misalnya, kenapa harus meningkatkan daya saing produk, karena kita 

sedang bersaing dengan produk-produk dari luar, dari negara-negara ASEAN.” 

 

 Selain dua dinas tersebut, Dinas Tenaga Kerja pun melakukan hal yang kurang lebih sama. 

Staf Disnaker mengakui tidak ada sosialisasi khusus terkait pemberlakuan MEA kepada para calon 

tenaga kerja, namun demikian, mereka selalu menekankan kepada para calon tenaga kerja untuk 

selalu berusaha meningkatkan kualitas diri karena mereka harus bersaing mendapatkan pekerjaan 

dengan tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya. Alih-alih menyiapkan 

program sosialisasi khusus terkait MEA, Disnaker memfokuskan diri pada pengembangan dan 

peningkatan jenis-jenis pelatihan dan pendidikan yang mereka selenggarakan untuk para calon 

tenaga kerja di KBB agar mampu bersaing dengan calon tenaga kerja asing, khususnya yang 

berasal dari negara ASEAN.  

 Staf Disnaker juga menambahkan bahwa mereka memilih untuk memfokuskan diri pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia KBB untuk menunjang daya saing masyarakat KBB 

baik di tingkat nasional maupun di tingkat kawasan. Sedangkan hal lainnya, yakni sosialisasi 

MEA, mereka serahkan kepada dinas lain yang lebih berwenang dan bertugas dalam hal sosialisasi 

informasi kebijakan.  

 Data dari ketiga dinas tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada strategi khusus atau 

bahkan program kerja khusus yang disiapkan oleh masing-masing dinas dalam rangka 

menyosialisasikan MEA kepada masyarakat. Alih-alih melakukan sosialisasi MEA secara khusus, 

mereka selalu menyelipkan materi tentang MEA dalam setiap kegiatan pelatihan, pertemuan, 

pendidikan, dan seminar yang melibatkan masyarakat sebagai peserta. Dapat disimpulkan bahwa 

dalam pandangan dinas-dinas di KBB, mengaitkan setiap materi pelatihan dan pendidikan dengan 

MEA saja sudah cukup untuk menyosialisasikan MEA kepada masyarakat.  

 Hal ini menunjukkan tidak adanya pelaksanaan fungsi komunikasi politik dalam 

menyosialisasikan MEA bukan karena para SKPD tidak ingin melakukannya, melainkan tidak 

adanya pemahaman yang cukup tentang urgensi sosialisasi MEA kepada masyarakat. Hal ini juga 

mengindikasikan absennya pemahaman SKPD KBB tentang pentingnya masyarakat untuk 

memahami apa itu MEA dan dampak yang ditimbulkannya dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.  

 Meskipun telah ada sosialisasi MEA dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah, 

namun hal tersebut berhenti begitu saja di ranah pemerintah daerah. Data penelitian memang 

menunjukkan sudah ada sosialisasi dari Bupati KBB kepada seluruh jajaran SKPD KBB, namun 

kemudian sosialisasi tersebut tidak diteruskan oleh masing-masing SKPD kepada seluruh staf di 

lingkungannya. Dengan demikian, tidak semua jajaran staf SKPD mendapatkan wawasan dan 

pemahaman tentang MEA. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan teknis di lapangan, 

seperti minimnya materi tentang MEA yang mungkin diberikan oleh pelaksana teknis lapangan 

kepada masyarakat dalam setiap program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing dinas. 

 

Implikasi Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan peta masalah utama yang dihadapi oleh Pemda KBB dalam 

menyosialisasikan MEA, yakni belum adanya sosialisasi menyeluruh dari pimpinan masing-

masing SKPD kepada seluruh jajaran dinasnya. Sehingga, sosialisasi MEA pun hanya dilakukan 
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sekedarnya dalam setiap program kerja rutin yang ada tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas. 

Dengan demikian, dibutuhkan sebuah strategi komunikasi politik dalam menyosialisasikan MEA 

dimulai dari jajaran pemerintah daerah, yakni dari pimpinan SKPD kepada seluruh jajaran stafnya 

dan strategi komunikasi politik sosialisasi MEA dalam program kerja khusus masing-masing dinas 

kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya strategi komunikasi politik yang mampu 

mengintegrasikan setiap program kerja khusus sosialisasi MEA di setiap dinas agar informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat terintegrasi satu dan yang lainnya. 

 Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus atau pendekatan model tindakan dengan 

tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan model strategi komunikasi politik yang tepat untuk 

menyosialisasikan MEA kepada masyarakat KBB.  
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ABSTRAK 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman awal bagi para siswa yang di sejumlah SMA di Denpasar 

mengenai dunia bisnis. Kegiatan diawali dengan tahap penjajakan yang meliputi wawancara dan focus group 

discussion dengan guru dan perwakilan siswa SMA di sejumlah SMA di Denpasar. Tahap selanjutnya adalah 

tahap pelaksanaan yang merupakan inti dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) ini. Pelaksanaan 

abdimas terdiri dari workshop singkat mengenai pengenalan dunia bisnis, bagaimana mengidentifikasi peluang 

bisnis, bagaimana mendirikan sebuah bisnis, serta bagaimana mengelola bisnis yang telah didirikan. Hasil dari 

kegiatan abdimas ini dapat memberikan pemahaman awal bagi para siswa SMA mengenai dunia bisnis serta 

menumbuhkan minat mereka untuk memulai sebuah bisnis baik dalam waktu dekat maupun di jangka panjang. 

Kata kunci: workshop, pemahaman bisnis, OSIS   

 

PENDAHULUAN 

Pulau Bali, dengan popularitas yang dimiliki sebagai sebuah daerah wisata unggulan baik 

di Indonesia maupun di manca negara, merupakan daerah yang sangat potensial untuk 

mengembangkan berbagai usaha. Infrastruktur yang diperlukan oleh suatu daerah wisata serta 

kebutuhan untuk terus memberikan layanan terbaik agar mampu menarik pengunjung 

menuntut para pelaku usaha maupun pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan 

kualitas di berbagai fasilitas dan layanan wisata di Bali. 

Lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat Bali semestinya memberikan alasan yang 

mencukupi bagi para generasi muda untuk mengembangkan berbagai usaha untuk memenuhi 

kebutuhan baik masyarakat Bali sendiri maupun wisatawan yang berkunjung. Namun demikian, 

berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Tarumanagara dengan perwakilan guru dan siswa di Denpasar diketahui bahwa keinginan siswa 

untuk menjadi wirausaha dan mendirikan usaha sendiri di masa mendatang sangatlah minim. 

Mayoritas siswa berkeinginan untuk menjadi pegawai di kantor setelah mereka kelak lulus SMA 

atau lulus menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

Akses yang paling memungkinkan untuk membantu pengembangan Kewirausahaan di 

SMA adalah melalui OSIS. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(disingkat OSIS), yaitu suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai 

dari Sekolah Menengah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) (Buku Panduan OSIS, 2011). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih 

untuk menjadi pengurus OSIS dan memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh 

pihak sekolah. Adapun anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat 

OSIS itu berada. 

 

Tujuan pemerintah dalam membentuk OSIS adalah agar pembinaan dan 

pengembangan generasi muda dapat diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus 
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perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, 

kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi 

pekerti  luhur  (Permendiknas  Nomor 39, 2008).  Oleh  karena itu,  pembangunan  wadah 

pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang diterapkan melalui Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) perlu ditata secara terarah dan teratur. 

Sejauh ini, implementasi pengembangan kewirausahaan di tingkat SMA lebih 

banyak ditemukan dalam bentuk penyelenggaraan pelajaran Kewirausahaan dan Prakarya, 

yang dalam pelaksanaannya pun lebih banyak dibatasi oleh buku ajar yang bersifat teori. 

Pembelajaran Kewirausahaan dan Prakarya ini meskipun juga meliputi praktik pembuatan 

berbagai karya-karya kreatif siswa, yang tentunya dibuat berdasarkan tugas-tugas yang 

diinstruksikan dalam buku ajar, penerapannya terbatas berhenti di lingkungan sekolah saja. 

Harapan untuk kemudian membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 

penting yang diperlukan untuk mengembangkan Kewirausahaan itu sendiri, khususnya 

terkait dengan pendirian usaha oleh calon wirausaha, hampir tidak dapat tercapai. 

Sebagai lembaga resmi yang didirikan di lingkungan SMA, OSIS dapat menjadi 

sarana dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang 

Kewirausahaan dan turut mendorong kesuksesan pembelajaran Kewirausahaan dan Prakarya 

di lingkungan sekolah. Pemikiran ini tercetus saat tim Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Tarumanagara melihat lebih lanjut tujuan pendirian OSIS, dimana OSIS 

dibentuk dengan tujuan pokok sebagai berikut: 

1. Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah 

satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. 

2. Mendorong sikap, jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, 

sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat 

terselenggaranya proses belajar mengajar. 

3. Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, dan gagasan 

dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berfikir, wawasan, dan pengambilan 

keputusan. 

Tujuan pokok pendirian OSIS di atas merepresentasikan kegiatan-kegiatan terkait 

dengan pengembangan pengetahuan dan keahlian di bidang Kewirausahaan (Franky dkk, 

2014). Dengan minimnya praktik-praktik Kewirausahaan di SMA- SMA yang memiliki 

OSIS didalamnya, dapat dikatakan bahwa pengejawantahan dari tujuan pokok pendirian OSIS 

itu sendiri masih kurang optimal. 

 

Sebagai tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki latar belakang keahlian 

di bidang Kewirausahaan, Pemasaran, dan Sumber Daya Manusia, maka kegia tan  

Pengabdian  Masyarakat  yang akan di se lenggarakan  adalah  workshop untuk 

memberikan pemahaman mengenai dunia bisnis bagi anggota OSIS SMA di Denpasar, Bali.  

Fokus kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai pengelolaan 

bisnis, mulai dari penemuan ide bisnis, proses pendirian bisnis, hingga pengelolaan bisnis yang 

telah didirikan. 

Jenis luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi transfer 

pengetahuan seputar dunia bisnis.  

 

TINJAUAN LITERATUR 

Pilihan untuk menjadi wirausaha atau mendirikan suatu bisnis dapat muncul pada siapa 

saja.  Menjadi wirausaha bisa karena terjadi “kecelakaan”, karena tidak memiliki pekerjaan atau 

karena hobi. Sementara itu, ada pula orang yang memilih menjadi wirausaha dengan 

perencanaan matang. Wirausaha yang demikian ini mempelajari kewirausahaan secara serius. 
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Dengan mempelajari kewirausahaan, tingkat keberhasilan menajdi wirausaha dapat 

ditingkatkan atau dengan kata lain risiko kegagalan menjadi wirausaha yang berhasil dapat 

dikurangi. Pendidikan kewirausahaan membekali pesertanya bagaimana berpikir kreatif dan 

inovatif, serta proses bisnis yang kompleks yang mencakup bagaimana meluncurkan bisnis baru 

dan mengelola bisnis agar dapat berkembang.  

Kewirausahaan bukanlah suatu misteri, melainkan suatu disiplin praktis. 

Kewirausahaan juga bukan sesuatu yang diwariskan, namun merupakan ketrampilan (skill) 

yang dapat dipelajari. Tujuan dari setiap pendidikan kewirausahaan di samping untuk 

melengkap seseorang dengan keahlian-keahlian berwirausaha tentunya adalah untuk 

menciptakan dan mengembangkan keinginan untuk menjadi wirausaha itu sendiri. Meskipun 

tidak ada jaminan keberhasilan mencetak wirausaha dari setiap pendidikan ini tetap 

mengupayakan pendidikan yang tepat akan memberikan pedoman penting untuk menjadi 

wirausaha sukses di masa mendatang (Kuratko, 2008). 

Melihat bukti kesuksesan para wirausaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 

besarnya kemungkinan seseorang mampu meraih kesuksesan pada usia yang relative muda. 

Terdapat banyak peluang usaha yang dapat dikembangkan, baik dari sektor industri manufaktur 

maupun industri jasa. Dengan menjadi wirausaha, seseorang tidak hanya sekedar memperoleh 

kepuasan atas hasil kerja yang kita lakukan, melainkan juga mampu membuka lapangan kerja 

yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan besar dunia yang sukses dan 

bertahan selama sekian dekade diawali dari usaha kecil yang awalnya pun mengalami banyak 

kendala dan pasang surut.  

Kita perlu meluruskan sejumlah anggapan masyarakat yang melihat wirausaha bukan 

sebagai profesi dan lebih sebagai pelarian karena kegagalan dalam memperoleh pekerjaan. 

Kebutuhan akan tenaga kerja muncul dari adanya usaha yang dikembangan wirausaha, dengan 

demikian,  memilih untuk mengembangkan usaha sebagai wirausaha, menjadi generasi yang 

muda dan mandiri, serta memberikan sumbangan pada masyarakat dalam bentuk penciptaan 

lapangan kerja memiliki kontribusi yang sejajar dengan profesi-profesi lain yang telah dikenal 

oleh masyarakat saat ini.  

 

METODE PELAKSANAAN 

Tahap pertama pelaksanaan kegiatan terdiri atas penyusunan proposal dan 

penyusunan materi yang akan digunakan sebagai materi workshop. Materi workshop disusun 

oleh tim abdimas dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik 

Pendidikan Kewirausahaan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan 

pembicaraan dengan perwakilan guru di SMA di Denpasar mengenai latar belakang khalayak 

sasaran yang akan mengikuti workshop ini, disimpulkan bahwa materi yang akan disampaikan 

sebaiknya disusun dengan bahasa sederhana untuk mempermudah para peserta memahami 

materi workshop. Materi workshop selanjutnya disusun dengan memfokuskan pada 

pengelolaan bisnis, mulai dari penemuan ide bisnis, proses pendirian bisnis, hingga 

pengelolaan bisnis yang telah didirikan. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 12 Mei 

2017 di SMA Santo Yoseph, Denpasar, Bali. Kegiatan dilaksanakan dari pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 11.30 WITA. 

Untuk mengukur keberhasilan workshop, tim abdimas menyebarkan kuesioner untuk 

menggali informasi mengenai pengetahuan pengelolaan bisnis yang dimiliki oleh para peserta 

workshop. Kuesioner terdiri atas 2 set dan dibagikan pada saat sebelum workshop dimulai dan 

setelah workshop selesai. Peserta diminta untuk memberikan penilaian mengenai seberapa 

besar pemahaman mereka terhadap beberapa hal terkait dengan pengelolaan bisnis. Sejumlah 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner di antaranya seperti: “Memiliki pengetahuan tentang 
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manajemen bisnis”, “”Proses menemukan ide bisnis oleh wirausaha”, “Prosedur pendirian 

bisnis secara formal”, “Melakukan perhitungan biaya produksi dan menentukan laba 

penjualan”.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan lancar sesuai dengan 

perencanaan. Respon peserta selama workshop cukup positif dan dapat terlihat dari ketepatan 

waktu dalam penyelenggaraan kegiatan yang dimulai dan diakhiri sesuai dengan jadwal yang 

telah disusun serta antusiasme siswa/i pada saat sesi tanya jawab berlangsung.  

 

 
 

          Gambar 1. Foto Bersama Peserta Workshop 

 

 

 
 

                 Gambar 2. Kegiatan workshop 

 

Beberapa pertanyaan yang muncul saat berlangsungnya workshop merupakan indikator 

respon positif dari para peserta dan juga menunjukkan adanya transfer pengetahuan dari tim 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara kepada para siswa/i anggota 

OSIS SMA di Denpasar, Bali.  

Adapun beberapa pertanyaan yang muncul saat workshop, antara lain adalah apa 

bedanya wirausaha dengan pedagang, sekolah apa yang harus diambil kalau ingin jadi 

wirausaha, umur berapa saya bisa jadi wirausaha, pelajaran apa yang harus dikuasai kalau 

mau jadi wirausaha, kalau tidak punya modal, bagaimana caranya jadi wirausaha, wirausaha 

boleh sambil bekerja di kantor apa tidak. 
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Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan workshop ini dapat dilihat 

melalui hasil olah data kuesioner pre-test dan post-test yang diperoleh. Berdasarkan sejumlah 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan pada 

Tabel 1. Dalam Tabel 1 ditampilkan jumlah mayoritas jawaban tertinggi peserta terhadap 

sejumlah pertanyaan dalam kuesioner. Pada setiap pertanyaan, peserta diminta untuk 

mengukur kondisi diri sendiri dengan memberikan pilihan mulai dari 1(Sangat Tidak Setuju) 

hingga 6(Sangat Setuju).  

 

Tabel 1 

Rangkuman Hasil Pre-Test dan Post-Test 

 

No Pertanyaan Pre-Test Post-Test 

1 Memiliki pengetahuan tentang manajemen bisnis  65%STS 70%S 

2 Proses menemukan ide bisnis oleh wirausaha 48%STS 60%S 

3 Prosedur pendirian bisnis secara formal  70%STS 65%S 

4 Melakukan perhitungan biaya produksi dan menentukan 

laba penjualan 

80%STS 50%S 

5 Mengetahui cara menyusun strategi pemasaran produk 80%STS 60%S 

6 Mengetahui cara mengelola pegawai 80%STS 50%S 

7 Mengetahui cara mengidentifikasi pesaing bisnis 75%STS 50%S 

8 Dapat melakukan analisis tren pasar 85%STS 50%S 

 Keterangan : STS=Sangat Tidak Setuju 

     S=Setuju 

 

Berdasarkan perbandingan jawaban peserta pada pre-test dan post-test dapat dilihat 

bahwa pada kondisi sebelum workshop, mayoritas peserta menyatakan tidak memiliki 

pemahaman tentang pengelolaan bisnis. Sementara itu, setelah mengikuti workshop, mereka 

mengalami peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan bisnis. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim abdimas Untar dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan, yakni memberikan pemahaman tentang pengelolaan bisnis bagi para 

peserta workshop.  

  

 

KESIMPULAN 

Setelah tim Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) Universitas Tarumanagara 

menyelesaikan kegiatan ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai 

berikut: 

1. Pada  saat ini siswa-siswi SMA di Denpasar belum begitu mengetahui pentingnya 

kewirausahaan, terutama mengenai pengelolaan bisnis. Setelah mengikuti workshop 

yang dilakukan oleh tim abdimas, siswa-siswi yang terlibat dalam kegiatan ini 

menunjukkan adanya pemahaman dasar tentang pengelolaan bisnis. 

2. Model pembelajaran berbentuk workshop merupakan salah satu pilihan untuk dapat 

mengenalkan siswa-siswi SMA mengenai pendidikan kewirausahaan, khususnya 

mengenai pengelolaan bisnis. Namun demikian, untuk dapat menguji penerapan model 

pembelajaran ini secara luas, perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan atas materi 

dan bentuk pembelajaran / workshop pada siswa-siswi SMA di daerah lain agar model 

ini dapat dimanfaatkan secara luas. 
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ABSTRAK 

Guru merupakan orang yang memegang peranan utama pada proses belajar dan mengajar, yang merupakan inti dari 

proses pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang bertugas mengarahkan siswa menuju kondisi 

pembelajaran yang diinginkan. Seorang guru yang bertanggung jawab akan menerima dan mendidik siswa dengan 

kondisi apapun. Termasuk menerima anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki perbedaan dalam keadaan 

dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat 

dalam mencapai tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih 

dari tenaga professional Guru dituntut untuk dapat menghadapi siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus secara 

bersama-sama. Di satu sisi seorang guru dituntut untuk mampu mendidik seluruh siswa-siswa di kelas, namun di sisi 

lain guru tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan serta cara penanganan anak berkebutuhan khusus di dalam 

kelas. Untuk itulah sangat diperlukan psikoedukasi bagi guru tentang pemahaman dan penanganan anak 

berkebutuhan khusus. Sehingga guru lebih siap ketika mendidik, membimbing dan menghadapi anak berkebutuhan 

khusus.  

 
Kata kunci: psikoedukasi, guru, anak berkebutuhan khusus.  

 

1. PENDAHULUAN  

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan, kehadiran guru diperlukan di dalam proses 

belajar mengajar (dalam Sukirman, 2011). Guru adalah orang profesional yang memperoleh 

pendidikan dan dilatih untuk membuat dan melaksanakan keputusan. Guru memiliki peran antara 

lain: a) guru sebagai ahli instruksional; b) guru sebagai motivator; c) guru sebagai manajer; d) 

guru sebagai konselor; e) guru sebagai model. Peran guru sebagai motivator adalah untuk 

menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar (Djiwandono, 2002). Guru 

merupakan model bagi siswa dalam dunia pendidikan yang memiliki peran penting pada proses 

belajar siswa (Lashley dan Barron dalam Shein, Paichi, Pat, & Chiou, 2011). 

Peran guru dalam dunia pendidikan memiliki peranan yang penting disamping faktor 

penunjang lain. Penelitian yang telah dilakukan Heynemen & Loxley pada tahun 1983 di 29 

negara menemukan bahwa diantara berbagai masukan yang menentukan mutu pendidikan 

sepertiganya ditentukan oleh guru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nana Sudjana pada tahun 

2002 menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa ditentukan oleh peran guru (dalam Subagio, 

2011). 

Menjadi guru bagi anak-anak normal tentunya berbeda dengan guru yang menghadapi 

anak-anak luar biasa atau dapat disebut juga dengan anakanak yang memiliki kebutuhan khusus. 

Penelitian yang pernah dilakukan pada guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus tidaklah 

mudah. Jika tidak memiliki keterampilan, kesabaran dan ketangguhan akan mempersulit 

terpenuhinya proses belajar. Apalagi jika guru tidak dibekali dengan pengetahuan tentang anak-
anak berkebutuhan khusus, tentunya akan kesulitan ketika menangani langsung anak-anak spesial 

tersebut (Personal komunikasi, 20 Januari 2017). 

Anak berkebutuhan khusus adalah, anak yang memiliki perbedaan dalam keadaan dimensi 

penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial 

terhambat dalam mencapai tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga 

memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga professional (Suron dan Rizzo, 1979). 

mailto:nikenw@fpsi.untar.ac.id
mailto:rianas@fpsi.untar.ac.id
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Berdasarkan fenomena diatas dan wawancara dengan beberapa guru di TK Nusa Indah II 

Jakarta Barat, ditemukan bahwa para guru belum sepenuhnya memahami apa itu anak 

berkebutuhan khusus (ABK) dan bagaimana cara penanganannya di kelas. Maka dari itu, 

psikoedukasi bagi guru mengenai segala hal tentang anak berkebutuhan khusus di Taman Kanak-

kanak Nusa Indah II ini sangat perlu diberikan. Sasaran adalah para guru sekolah yang terbiasa 

mengajar anak-anak dengan kondisi normal menjadi mengerti dan memahami bagaimana 

penanganan anak berkebutuhan khusus. Maka tujuan PKM ini juga untuk bekerjasama dengan 

Sekolah Taman Kanak-kanak Nusa Indah II dalam menangani anak berkebutuhan khusus.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat di identifikasikan permasalahan sebagai 

berikut: 
1. Pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus sangat kurang. 

2. Keterampilan tidak dimiliki guru berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus ketika 

terjadi permasalahan di kelas. 

3. Pendekatan yang sangat minim sehingga guru kesulitan memberikan pengertian kepada orangtua 

yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. 

Target dan luaran dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut: 

1. Para guru mendapatkan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. 

2. Para guru menjadi terampil dalam menangani anak berkebutuhan khusus ketika terjadi 

permasalahan di kelas. 

3. Para guru dapat menangani anak berkebutuhan khusus dan memberikan pengertian 

kepada orang tua. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 
Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah metode ceramah yang berbentuk psikoedukasi, dengan 

topik anak berkebutuhan khusus. Topik yang diberikan adalah mengenai ADHD, Autis, dan ID. Topik-

topik ini disajikan dalam bentuk PPT. Setelah ceramah, diadakan diskusi dengan guru TK, yang berjumlah 

15 orang.  

  

3.HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan dengan judul  Psikoedukasi Guru Tentang Anak Berkebutuhan Khusus ini diikuti oleh 

para guru yang mengajar di Play Group, TK A dan TK B. Jumlah guru yang hadir ada 15 orang 

dan  kepala sekolah yang sekaligus pemilik Sekolah. Kegiatan berlangsung di ruang kelas yang 

kosong, karena murid-murid sudah pulang sekolah. Semua peserta yang hadir berkumpul dan 

duduk di lantai (lesehan). Acara berlangsung dengan tertib namun santai, sehingga guru-guru 

merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Para guru sangat antusias dengan materi dan 

penjelasan yang diberikan. Sesi tanya jawab dan diskusi sangat interaktif, bahkan setiap guru 

umumnya bertanya lebih dari tiga pertanyaan. Pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah 

bagaimana penanganan anak-anak autis dan ADHD di kelas. Karena umumnya mereka guru tidak 

dilatih untuk menangani ABK. Para guru adalah guru umum yang hanya memiliki pendidikan 

dan pengalaman untuk mendidik siswa yang normal. Sedangkan ada beberapa siswa yang ABK 

di sekolah ini. Ada beberapa anak yang dikeluhkan guru, misalnya ada anak yang ADHD, 

sehingga sulit konsentrasi dan lebih mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Ada juga 

yang mengalami gangguan emosi, sehingga guru agak kewalahan dalam menangani anak ini. 

Acara ini berlangsung kurang-lebih selama dua jam, dengan diselingi diskusi dan tanya-jawab.  

 

4.KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, diskusi dan pembahasan secara keseluruhan 

Psikoedukasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus berjalan dengan lancar. Para guru merasakan 

manfaat dari pertemuan ini yaitu memiliki wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

ABK. Sesuai dengan kebutuhan para guru bahwa menangani ABK sangat sulit jika guru tidak 
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memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ABK. Manfaat lainnya adalah guru menjadi lebih 

memahami cara penanganan ABK di kelas. Guru merasakan manfaatnya, terutama ketika harus 

berhadapan dengan kasus nyata di lapangan, sehingga lebih yakin bahwa yang sudah dilakukan 

sesuai dengan anak tersebut. Untuk selanjutnya diharapkan oleh Kepala Sekolah bahwa 

psikoedukasi seperti ini dapat diberikan kembali tetapi difokuskan kepada para orang tua siswa 

yang berada di lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak Nusa Indah II ini. 

 Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya kegiatan psikoedukasi ini bersifat rutin, 

sehingga ada penyegaran dan penguatan positif pada guru-guru, termasuk pada orangtua murid. 

Selain itu, sebaiknya guru-guru mendapakan pelatihan khusus mengenai ABK, sehingga dapat 

menangani ABK secara benar dan penuh kasih sayang.  
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ABSTRAK 

 

Bidan Nurmaidah Subakti, AmKeb, CIMI adalah bidan yang memiliki Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma, 

kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penyuluhan tentang perawatan pijat bayi kepada ibu dan bidan-bidan. 

Penyuluhan diadakan lewat ceramah langsung dan dipraktekkan. Saat ini Bidan Nurma memerlukan media alat 

peraga salah satunya video untuk membantu penyuluhan tentang pijat bayi. Melalui tim FSRD UNTAR dibuatkan 

video pijat bayi yang berisi pengetahuan dasar pijat bayi, perlengkapan pijat bayi, persiapan pijat bayi, langkah pijat 

bayi, dan penutup. Dalam merancang video pijat bayi digunakan metode perancangan video dengan tiga tahapan, 

yaitu; tahapan pra produksi, produksi dan paska produksi. Tahapan pra produksi mencakup pengumpulan bahan 

materi penyuluhan, pembuatan jadwal produksi, membentuk tim produksi, dan membuat naskah untuk keperluan 

produksi. Tahapan produksi berupa proses perekaman gambar dan audio. Tahapan paska produksi meliputi editing 

video, sinkronisasi gambar dengan audio dan music, rendering video dan proses duplikasi. Dari hasil perancangan 

video pijat bayi diharapkan memudahkan kegiatan penyuluhan Bidan Nurma. 

Kata kunci: video, pijat bayi, bidan nurma   

 

1. PENDAHULUAN 

Kesehatan bayi menjadi prioritas setiap orang tua, salah satu cara memaksimalkan kesehatan bayi 

dengan melakukan pijat bayi. Memijat bayi memberikan manfaat yang positif buat bayi dan 

ibunya. Pijat bayi membuat bayi kuat secara fisik dan psikis, otot-otot bayi terelaksasi, imunitas 

meningkat, mengurangi rasa sakit dan membuat bayi mudah tidur. Pijatan pada tubuh bayi 

menyebabkan penurunan hormone kortisol (hormone penyebab stress), merangsang syaraf dan 

kulit, dan memproduksi hormon yang dapat menaikkan berat badan. Salah satu hormon yang 

dirangsang melalui pijatan yaitu oksotoksin. Hormon ini menimbulkan rasa nyaman dan kasih 

sayang yang menyebabkan ikatan yang kuat antara bayi dan ibunya (http://bidanku.com/manfaat-

dan-persiapan-pijat-bayi/10 agustus 2017).   

Saat ini pendukung kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia dipegang oleh Bidan 

yang diakui pemerintah dan tergabung dengan organisasi profesi serta memiliki kompetinsi, 

bersertifikat dan mendapat lisensi menjalankan praktik kebidanan. Pijat bayi menjadi salah satu 

wawasan yang diberikan Bidan kepada masyarakat. Materi pijat bayi disalurkan melalui asosiasi 

pijat bayi internasional bernama International Association of Infant Massage (IAIM), aktivitas 

sosialisasi untuk pengetahuan pijat bayi sedang di lakukan, dengan anggota lebih dari 60 negara 

termasuk Indonesia didalamnya. Program yang dilakukan IAIM telah disahkan menjadi pelatihan 

pijat bayi dengan kualitas dan sertifikasi yang diakui oleh dunia internasional. 

Istilah stimulasi pijat muncul dengan beberapa istilah yaitu stimulasi sentuh, pijat bayi, baby 

massage, infant massage dan lainnya. Di Indonesia Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang-

Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia mengembangkan peran pijat sebagai bentuk 

stimulasi pada bayi. Stimulasi pijat merupakan kombinasi dari raba dan gerak yang dilakukan 
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orangtua, tenaga kesehatan atau anggota keluarga lainnya. Stimulasi pijat atau pijat bayi 

merupakan bentuk stimulasi yang harus dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan, dapat 

dilakukan secara bersamaan dengan pemberian stimulasi lain seperti music, suara, dan lainnya 

(http://doktersehat.com/manfaat-pijat-bayi/10 Agustus 2017). 

Sala satu bidan di Indonesia yang sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk ibu-ibu dan 

bidan-bidan adalah Bidan Nurma. Saat ini dalam proses penyuluhan “Rumah Singgah Menyusui 

Bidan Nurma” belum memiliki alat peraga dalam bentuk video instruksional. Penyampaian 

penyuluhan didominasi dengan cara ceramah. Media alat peraga yang digunakan pun terbatas. 

Pada saat penyuluhan, diketahui bahwa ternyata proses tahapan pijat bayi memerlukan 

penyampaian menggunakan sarana visual dan juga latihan secara mandiri dirumah. Namun karena 

media yang dimiliki terbatas, para Ibu hanya mengingat apa yang disampaikan dan tidak memiliki 

dokumen pembelajaran pijat bayi untuk mereka dapat berlatih di rumahnya.  

Melalui Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) yang memang memiliki spesialisasi dalam bidang 

perancangan audio visual dapat menjadi lembaga yang membantu dalam membuat media video 

instruksional. Oleh karena itu langkah pembuatan video untuk meningkatkan kualitas penyuluhan 

diharapkan dapat menjadi peluang bagi FSRD untuk dapat menghadirkan karya audio visual. 

Untuk itu maka diselenggarakan kegiatan Pembuatan Video Pijat Bayi Sebagai Perlengkapan 

Media Penyuluhan Di Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma Jakarta, guna meningkatkan proses 

penyuluhan pijat bayi melalui pembuatan dan perancangan video instruksional sebagai alat bantu 

penyuluhan. Diharapkan aktivitas penyuluhan nantinya akan menjadi semakin memudahkan para 

Ibu dalam memahami amteri pijat bayi dan proses transformasi pengetahuan akan semakin 

optimal. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Dalam pelaksanaan program pelatihan ini, terlebih dahulu dilakukan diskusi kebutuhan Rumah 

Singgah Menyusui Bidan Nurma. Dalam diskusi awal awal, ditemukan bahwa pihak mitra 

memerlukan beberapa alat peraga penyuluhan. Kegiatan perancangan video pijat bayi dilakukan 

dengan metode perancangan desain yang terdiri dari :  

1. Tahap pra produksi dilakukan sebagai berikut : 

a. Diskusi untuk mencari tahu kebutuhan Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma. 

b. Mengumpulkan bahan materi penyuluhan pijat bayi. 

c. Membuat jadwal produksi, membentuk tim produksi. 

d. Membuat naskah untuk keperluan produksi, menentukan konsep video. 

2. Tahap produksi sebagai berikut: 

a. Proses perekaman gambar di studio. 

b. Proses perekaman audio di studio (female voice over). 

3. Tahap ketiga yaitu proses penyerahan dan pemasangan lembar penuyuluhan  infografis 

a. Proses editing video, memotong dan menyambung klip. 

b. Proses sinkronisasi gambar dengan music dan audio. 

c. Proses rendering video. 

d. Proses duplikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan video pijat bayi untuk presentasi perawatan pijat bayi dan membantu menyebarkan 

informasi tersebut lewat internet. Pembuatan video ini disesuaikan dengan kebutuhan penyuluhan 

pijat bayi Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma. Isi video yang akan dibuat yaitu: Pengetahuan 

dasar pijat bayi, perlengkapan pijat bayi, persiapan pijat bayi, langkah pijat bayi, dan penutup. 

Video akan dibuat dalam ukuran 720x1080 atau format HD, durasi maksimal 25 menit. Media 

akan diduplikasi sesuai dengan kebutuhan penyuluhan. 
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Kegiatan awal yang dilakukan adalah diskusi dan peninjauan lokasi PKM yaitu pada Rumah 

Singgah Menyusui Bidan Nurma Kebon Jeruk Jakarta Barat, berjarak kurang lebih 7 Km dengan 

waktu tempuh kira-kira 30 menit perjalanan darat.   

 

 

 
 

Foto 1: Lokasi Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma 

 

Dalam kegiatan ini yang terlibat sebagai tim pengabdian masyarakat terdiri dari dosen tiga orang, 

mahasiswa dua orang dan tim rumah singgah menyusui Bidan Nurma tiga bidan. 

Proses produksi dilakukan dalam waktu 2 minggu, untuk pengambilan gambar cukup satu hari di 

studio, perekaman audio untuk voice over juga dilakukan di studio, dan kegiatan produksi juga 

dilakukan minggu berikutnya dengan sesi pemotretan perlengkapan pijat bayi untuk dimasukkan 

ke dalam video. Konsep video mengacu pada video instruksional yang ada yaitu sifatnya 

informatif, dengan tampilan yang sederhana, maka di set pencahayaan video dengan teknik high 

key agar sesuai dengan konsep.  

 
 

Foto 2: Studio untuk lokasi pengambilan gambar video insturksional pijat bayi 
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Foto 3: Produksi video menggunakan dua kamera video 

 

 

Foto 4: Tim produksi berfoto bersama dengan tim Rumah Singgah Menyusui Bidan Nurma 
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Foto 5: Screen shot video pijat bayi 

 

 
Foto 6: Adegan pijat bayi yang dilakukan Bidan Nurma  
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Foto 7: Mandatory video pijat bayi 

 

Proses paska produksi diisi dengan kegiatan editing video, menggabungkan suara voice over, 

musik dan elemen grafis. Editing video menggunakan perangkat lunak Adobe Premiere dan 

direndering dalam format mp4 agar memudahkan pemutaran media video lewat komputer maupun 

unduh video ke Youtube. Tahapan terakhir adalah distribus atau penyerahan video ke bidan Nurma 

dalam bentuk piringan cakram. 

 

4. KESIMPULAN 

Pembuatan video pijat bayi yang merupakan jenis video instruksional merupakan bagian solusi 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi video. Hal ini untuk mempermudah bidan Nurma 

dalam penyuluhan dan membantu peserta penyuluhan melihat dan mempraktekkan cara pijat bayi 

yang baik. Untuk format video perlu dibuatkan dalam ukuran yang lebih kecil agar dapat dengan 

mudah disimpan dan diunduh ke Youtube. 

Kekurangan perancangan ini adalah tidak adanya evaluasi keefektifan video ini terhadap peserta. 

Video ini hanya dievaluasi oleh mitra kami, Bidan Nurma yang cukup puas dengan materi video 

tersebut. Pada kesempatan lain perlu di cek kepada peserta yang menonton video ini apakah sudah 

membantu atau belum. Demikian kesimpulan yang dapat kami rangkum. 
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REFERENSI 

Video merupakan medium yang kaya dan kuat untuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

informasi. Ia bisa mempresentasikan informasi dengan atraktif dan konsisten. Video instruksional 

digunakan untuk pembelajaran yang disiarkan lewat TV atau disimpan di keping cakram (Zhang, 

Dongsong, & Zhou, Lina, 2006).  Video memiliki kekuatan dan ekspresi non tekstual dalam 

menangkap dan mempresentasikan informasi. Video menyediakan lingkungan pembelajaran multi 

sensory yang dapat meningkatkan kemampuan yang belajar untuk mengingat informasi tersebut 

(Zhang, Dongsong, & Zhou, Lina, 2006).  Proyek pembuatan video pijat bayi merupakan bagian 

implementasi dari perancangan instruksional yang merupakan bagian dari praktek sosial. Pada 

penelitian Richard A. Schwier, Katy Campbell dan Ricard F. Kenny ditemukan bahwa perancang 

instruksional memiliki peran dalam perubahan dalam pendidikan, namun kurang memahami 

bagaimana mengungkapkan peran tersebut dengan tegas dan menunjukkan kepemimpinan. Fokus 

agen perancang bersifat interpersonal dan institusional lebih dari sekedar masyarakat, tapi mereka 

menunjukkan standar kerja dan peduli pada integrasi teknologi yang tepat ke dalam lingkungan 

belajar (Schwier, Ricard A, Campbell, Katy, & Kenny, Richard F, 2007) 
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UNESCO. (2006). Media Education: A Kit For Teachers, Students, Parents and Professionals. 

L’exprimeur, Paris. 

Schwier, Ricard A, Campbell, Katy, & Kenny, Richard F. (2007). Instructional Designers 

Perceptions of Their Agency: Tales of Change and Community. Instructional Design: Case 

Studies in Communities of Practise, 1-18. 

Zhang, Dongsong, & Zhou, Lina. (2006). Information & Management 43: Instructional Video in 

E-Learning: Assessing The Impact of Interactive Video On Learning Effectiveness. 

Information & Management, 43, 15-27. 

http://home.utah.edu/-u0288525/videosite/formats/instructional.html.Making an Instructional 

Video. 
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ABSTRAK  

Kegiatan PKM bertujuan mengidentifikasi: kelembagaan, masalah keorganisasian dan keuangan, mengidentifikasi 

kendala pemasaran seperti: harga produk, kualitas produk, kualitas kemasan, distribusi produk, target pasar, dan 

tenaga pemasaran dan mengidentifikasi peningkatan potensi skala produksi (proses, kapasitas bahan baku, kapasitas 

produksi, proses produksi, dan teknologi produksi serta workshop/bangunan untuk produksi), serta mengidentifikasi 

kendala permodalan dan sumber dana untuk permodalan. Kegiatan dilaksanakan pada  bulan Mei s.d bulan Juni 

2017 berlokasi di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Hasil kegiatan adalah: survei luas lahan, jumlah air 

nira yang tersedia, dan jumlah pengrajin dapat disimpulkan sangat memadai untuk ditingkat dari skala usaha rumah 

tangga menjadi skala usaha industri dan FGD, Wali Nagari dan BUMNAG Duo Koto, petani dan pengrajin gula 

aren mendukung dari segi kelembagaan, pendanaan dan organisasi untuk ditingkatkan menjadi skala industri daerah 

. 

Kata Kunci: BUMNAG,  FGD, Survei Potensi, Skala Industri  

 

1. PENDAHULUAN 

Nagari Simpang Tonang berada di Kecamatan Duo Koto Kab. Pasaman Timur dengan jarak ± 210 

km dari Kota Padang atau berjarak 58 km dari Kota Lubuk Sikaping Ibu Kota Kabupaten Pasaman 

Timur. Secara admistratif Kenagarian Simpang Tonang bagian Utara berbatasan dengan Kec. 

Gunung Tuleh sedangkan selatan dengan Kec. Talamau di Pasaman Barat. Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Panti dan Kecamatan Lubuk Sikaping sedangkan bagian Barat 

berbatasan dengan Kenagarian Cubadak. Nagari ini pada ketinggian 600 meter dari permukaan 

laut sehingga sangat sesuai untuk tanaman aren.   

 

Aren atau enau (Arenga Pinnata Merr) merupakan tanaman keluarga palma tumbuh secara baik 

pada suhu 250 celcius dalam segala kondisi tanah. Ketinggian pohonnya dapat mencapai 20 meter 

dengan garis tengah batang mencapai 65 cm. Tangkai bunga jantan pohon aren dapat disadap 

(dipotong sehingga mengeluarkan cairan/nira) pada saat berumur 5 tahun dengan menggunakan 

wadah potongan ruas bambu dengan proses penampungan yang bisa mencapai tiga bulan berturut-

turut. Produksi optimal nira pada umur tanaman aren mencapai 15-20 tahun.     
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Gambar 1. Potensi Aren di Nagari Simpang Tonang 

 

Cairan aren dimasak menggunakan kuali untuk mengurangi kadar air, kemudian dicetak menjadi 

gula aren. Gula semut diperoleh dengan memasak lebih lama sehingga menjadi kristal, kemudian 

dijemur atau dioven sehingga kadar air turun di bawah 3%. Gula semut memiliki keunggulan 

berupa tahan lama, lebih higienis dan praktis penggunaannya. Sentra produksi gula aren berada di 

pedesaan dilakukan oleh masyarakat atau petani. Pengrajin aren sebagian besar penduduk 

berpenghasilan rendah sehingga program pemberdayaan masyarakat khususnya usaha kecil, 

merupakan program strategis untuk pengentasan kemiskinan dan program tersebut juga menjadi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Pasaman Barat (Syaefurrahman, 2013). 

 

Menurut data potensi Kenagarian Simpang Tonang tahun 2006/2007 jumlah penduduk adalah 

2.765 jiwa atau 1.240 kepala keluarga. Luas wilayah Nagari Simpang Tonang adalah 2.200 ha2 

terdiri dari lahan pertanian, perumahan dan lahan belum dikelola masyarakat. Kondisi tersebut 

disebabkan hampir separuh kepala keluarga di Simpang Tonang menjadi pengrajin gula aren 

sebagai usaha sampingan dengan hasil 18-20 liter nira per hari. Sementara luas tanaman aren 

belum terdata karena pohon aren di Simpang Tonang merupakan tanaman liar di seluruh nagari 

seperti di pekarangan, perbukitan maupun hutan. Jumlah pohon aren diperkirakan sebanyak 20. 

000 batang. Sebagian besar tanah merupakan tanah ulayat atau tanah yang dimiliki secara turun 

temurun oleh kelompok masyarakat menurut garis keturunan (Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Pasaman, 2015). Jumlah pengrajin gula aren diperkirakan 500 orang. Kegiatan 

pengrajin sehari-hari adalah: pada pagi hari, setiap pengrajin menempatkan wadah (tabung bambu) 

pada 3-4 batang pohon aren, sedangkan sore hari mengambil wadah tersebut. Hasil diperoleh 

sekitar 18-20 liter nira dapat dijadikan 5-6 kg gula aren. Dengan demikain total produksi sekitar 

2.500 – 3.000 kg per hari atau 62.500-75.000 kg atau 75 ton/bulan gula aren dengan asumsi hari 

panen 25 hari dalam sebulan.    

 

Proses produksi gula aren dilakukan dengan cara konvensional dan turun temurun dengan cara 

sangat sederhana. Nira dimasukan ke dalam kuali, dibakar di tungku pembakaran menggunakan 

kayu bakar, diaduk sampai mengental dan dicetak serta didinginkan. Gula aren yang selesai 

diproduksi, selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul pada hari-hari tertentu. Proses 

pengolahan gura aren sebagai berikut: (1) Penyadapan air nira, (2) Pemasakan air nira, (3) 

Pendinginan gula aren, (4) Pencetakan gula aren, (5) Pengemasan gula aren seperti terrangkum 

pada Yanuar dkk (2015).  

 

Terkait dengan program pemberdayaan usaha kecil di Pasaman Barat dilakukan kegiatan survey 

terhadap potensi ekonomi dari komoditas aren di Nagari Simpang Tonang. Khalayak mitra adalah 

pengrajin gula aren. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:  



 

540 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

1. Tanama aren belum dibudi dayakan sebagai tanaman perkebunan produktif. 

2. Wadah mengkoordinir kegiatan produksi dan manajemen belum dimanfaatkan optimal 

3. Teknologi dan alat produksi yang memenuhi skala bisnis belum tersedia. 

4. Harga produk dikendalikan tengkulak dikarenakan jangkauan pemasaran terbatas. 

Terkait dengan permasalahan mitra di Nagari Simpang Tonang dilakukan kegiatan survei potensi 

ekonomi petani aren di Kabupaten Pasaman Timur Sumatra Barat. Kegiatan sebelumnya telah 

telah dilakukan edukasi pasar Yanuar & Lidiawati (2015), sehingga hasil survey diharapkan dapat 

dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat khususnya usaha kecil dengan tujuan 

akhir untuk pengentasan kemiskinan. 

 

2. METODA PELAKSANAAN PKM 

Target luaran dicapai dalam kegiatan survei adalah: (1) Mengidentifikasi kelembagaan, masalah 

keorganisasian dan keuangan. (2) Mengidentifikasi kendala pemasaran seperti: harga produk, 

kualitas produk, kualitas kemasan, distribusi produk, target pasar, dan tenaga pemasaran.                               

(3) Mengidentifikasi peningkatan potensi skala produksi (proses, kapasitas bahan baku, kapasitas 

produksi, proses produksi, dan teknologi produksi serta workshop bangunan untuk produksi). (4) 

Mengidentifikasi kendala permodalan dan sumber dana untuk permodalan usaha gula aren.  

 

Metode pelaksanaan menggunakan e survei dengan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Wawancara kepada objek survei seperti Wali Nagari Simpang Tonang dan BUMNAG, 

sedangkan subjek survei adalah petani, pengrajin, dan pedagang pengumpul. Materi 

wawancara dengan Wali Nagari meliputi demografis dan geografis wilayah Kenagarian 

Simpang Tonang sementara dengan BUMNAG meliputi organisasi dan kegiatan usaha. 

Kemudian terhadap subjek survei seperti petani ,pengrajin dan pedagang pengumpul materi 

wawancara tentang luas areal, masalah & kendala keuangan, proses produksi dan penjualan.   

(2) FGD dilakukan dengan diskusi terstruktur dengan objek dan subjek survei tentang topik 

survei. FGD dibagi tiga tahapan meliputi: tahap koordinasi, validasi data & informasi, 

valuasi  solusi dan tindak lanjut (Kerlinger, 1996). 

 

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi: (Nasution dan Usman, 2007) 

1. Survei potensi bahan baku dengan mendata jumlah petani dan jumlah pohon aren serta 

potensi pengembangan jumlah pohon aren 

2. Survei dan wawancra tentang kelembagaan dengan menggunakan metode FDG (Forum 

Discussion Group) dengan pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). 

3. Wawancara dan observasi langsung  proses produksi untuk mengidentifikasi permasalahan 

yang dihadapi dalam produksi. 

4. Wawancara dan observasi langsung harga produk, kualitas produk, kualitas kemasan, 

distribusi produk, target pasar, dan tenaga pemasaran.  

 

Khalayak Sasaran kegiatan PKM adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) beranggotakan 

para petani aren, pengrajin aren, dan penjual aren yang tersebar di Kenagarian Simpang Tonang 

Kecamatan Duo Koto. Di bandingkan dengan PKM terdahulu, kegiatan PKM ini merupakan 

perluasan dari kegiatan PKM yang terdahulu. Perluasan Khalayak sasaran berupa wilayah sasaran, 

jumlah petani/pengrajin/penjual. Jumlah perluasan tersebut dari satu sentra industri menjadi 3-4 

sentra industri yang tersebar di Kecamatan Duo Koto. Gambaran pendekatan kepada mitra terlihat 

pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Aktivitas Selama Survei Aren 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil survei diperoleh informasi sebagai berikut: 
1. Petani Aren meliputi tiga jorong yaitu: Jorong Gulung Kelabu, Jorong Pardamaian dan Jorong Air 

Dingin.  

2. Luas areal perkebunan aren sekitar 20 ha sebagaian besar tersebar secara tidak merata karena belum 

dibudidayakan. Jumlah  petani  200 orang dan jumlah air nira sekitar 10.000 liter per bulan. 

3. Pengrajin Gula Aren meliputi tiga jorong meliputi: Jorong Gulung Kelabu, Jorong Pardamaian dan 

Jorong Air Dingin. 

4. Pengrajin Gula Cetak Hasil air nira yang dipanen diproses dengan  memasak air nira dalam kuali 

untuk 30 liter nira membutuhkan waktu 5- 6 jam. Hasil gula cetak  dari 30 liter  air nira  diperoleh 

sekitar 4-5 kg. Jumlah pengrajin gula aren sekitar 100 orang. 

5. Pedagang pengepul mengumpulkan gula cetak dari pengrajin gula aren per bulan sejumlah 1.450 

kg per bulan. Jumlah pedang pengepul di jorong ini adalah 3 orang. Harga ditingkat pengrajin pada 

saat survei dilakukan adalah Rp.20.000,-  dan pengepul menjual seharga Rp. 22.000 per kg. 

Sebagaian besar hasil produksi gula aren ini dipasarkan  ke Pasaman Barat (kabupaten tetangga) 

yaitu Kota Simapang Empat bukan Lubuk Sikaping Pasaman Timur. Harga tingkat grosir  gula 

aren di pasar  adalah Rp. 25.000.   

Hasil Survei dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Petani aren belum membudi dayakan tanaman aren sebagai tanaman utama sebagai 

penopang penghasilan utama keluarga. 

2. Pengrajin mengolah  nira menjadi gula cetak  masih memakai pola konvensional sehingga 

kualitas warna, aroma, ukuran  dan rasa tidak konsisten. Hal ini sulit untuk memenuhi 

standar yang diingini oleh konsumen di pasar. 

3. Harga jual produk dan perluasan pasar sulit ditingkatkan karena  harga ditentukan oleh 

pedagang pengumpul. Hal ini ditambah adanya kesulitan pengrajin untuk mendapatkan 

akses pasar untuk membandingkan  harga. 

4. Pengrajin  belum mempunyai wadah untuk menghimpun  mereka dalam produksi, pasar, 

dan pendanaan. Hal ini menyebabkan para pengrajin  susah untuk  berkembang dalam hal 

produksi, pasar dan pendanaan.  

 

Hasil wawancara dan FGD teridentifikasi tiga hal yaitu: evaluasi, solusi dan tindak lanjut. 

Sementara luaran yang dihasilkan adalah:  
1. Luas kebun Aren  dan  bahan baku nira yang tesedia di Nagari Simpang Tonang sangat besar yaitu 

sekitar 50 Ha berpotensi dikembangkan untuk dijadikan industri gula semut. 
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2. Adanya dukungan dari Wali Nagari dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan untuk menindak 

lanjuti hasil survei ini seperti: dukungan kelembagaan dan menjadikan luaran  dilanjutkan jadi 

industri gula aren yang nanti  sebagai produk unggulan  Nagari  Simpang Tonang dan Kecamatan  

Duo Koto. Komitmen dari Wali Nagara  untuk  memasukan program ini sebagai program 

pemberdayaan ekonomi dalam anggaran dana desa.  

3. Dukungan dari BUMNAG sebagai badan usaha milik nagari untuk menghimpun dan mengelola 

petani dan pengarajin dalam suatu wadah usaha melalui dukungan pendanaan dari dana desa. 

Dukungan tersebut akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan kewirausahaan berbasis 

koperasi (Roke, 1995). 

4. Petani, pengrajin, wali nagari dan BUMNAG mengharapkan dukungan Universitas  Tarumanagara 

dalam bentuk  trasfer  teknolgi produksi, manajemen, dan pemasaran untuk mengembangkan usaha 

gula dalam skala industri untuk kesejahteraan petani, pengrajin, dan masyarakat. Gambaran 

aktivitas dengan mitra terangkum di Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. BersamaWali Nagari, BUMNAG dan Masyarakat 

 

Sesuai dengan Gambar di atas kontribusi mitra mendukung dalam kegiatan survey. Pihak terlibat 

dalam kegiatan adalah Wali Nagari Simpang Tonang, pengurus BUMNAG, pengepul dan penrajin 

gula aren. Sesuai dengan surat permintaan Camat Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman 

kepada Kepala Direktoran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Tarumanagara Jakarta No.411/056/Pmb-2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Mohon Bantuan 

Survei: Kelembagaan, Potensi Bahan Baku, Skala Usaha dan Pemsaran Gula Aren Di Kecamatan 

Duo Koto Kabupaten Pasaman. Atas dasar surat tesebut mitra memberikan kontribusi selama 

pelaksanaan survei dengan memberikan: (1) Informasi berkaitan dengan kebutuhan survei.                      

(2) Menyediakan tenaga pendamping. (3) Memfasilitasi kegiatan survei dengan lembaga terkait 

serta petani. 

  

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dari hasil pelaksanaan survei adalah: (1) Dari hasil survei luas lahan, jumlah air nira 

yang tersedia, dan jumlah pengrajin dapat disimpulkan sangat memadai untuk ditingkat dari skala 
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usaha rumah tangga menjadi skala usaha industri. (2) Dari hasil FGD, pihak Wali Nagari dan 

BUMNAG Duo Koto serta petani dan pengrajin gula aren sangat mendukung dari segi 

kelembagaan, pendanaan dan organisasi untuk ditingkatkan menjadi skala industri daerah  

Mengingat besarnya potensi bahan baku air nira di daerah Kenagarian Duo Koto untuk menjadikan 

industri gula aren  di sarankan melalui proses pola pikir inovasi.  
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ABSTRAK 

Pelatihan kerajinan decoupage bertujuan membuka wawasan, dan meningkatkan kapasitas peserta serta 

mengembangkan kreatifitas  bagi  para ibu rumah tangga dan kaum dhuafa di lingkungan  RW 11, Kelurahan Pekayon 

Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim PKM dari Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara  berusaha untuk transfer pengetahuan dan keterampilan 

pembuatan decoupage. Sehingga diharapkan peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan ini dapat membuat desain 

dan menyelesaikan produk decoupage yang diterapkan pada tas, tempat tisu dan perlengkapan interior lainnya.  

 

Pelatihan De Coupage ini dilaksanakan di Pekayon pada hari Kamis, 27 April 2017 dan diikuti oleh 30 peserta yang 

terdiri dari 24 ibu-ibu anggota PKK di RW   Kelurahan Pekayon Jaya dan 6 orang isteri pemulung yang dapat 

dikategorikan kelompok dhuafa. Seluruh peserta berhasil mengikuti pelatihan dan menghasilkan karya decoupage 

pada perlengkapan fashion seperti clutch dan pouch hingga selesai. Hasil karya tersebut dapat mereka bawa pulang 

beserta peralatannya . Sehingga mereka bisa melanjutkan berlatih sendiri di rumah. Dalam kesempatan tersebut juga 

berhasil dipertemukan antara para ibu yang mempunyai potensi dan kemampuan wira-usaha serta berniat 

mengembangkan decoupage dengan beberapa ibu yang akan berlatih lebih lanjut sehingga dapat menjadi pihak 

pembuat kerajinan tersebut (sebagai tenaga kerja). 

Secara umum peserta pelatihan menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, dan memberikan wawasan bagi 

mereka untuk menyalurkan hobi dan memanfaatkan waktu luang secara positif dan produktif.  

Kata kunci: decoupage, PKK, pelatihan  

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kerajinan Decoupage atau menggunting dan menempel adalah teknik dekorasi untuk berbagai 

keperluan  rumah tangga. Kerajinan ini selain dapat mengembangkan kreatifitas juga dapat 

menjadi hobi yang menghasilkan secara ekonomi, karena hasil karyanya yang indah menarik dan 

berdaya guna tinggi banyak diminati masyarakat. 

 

Pelatihan kerajinan decoupage bertujuan membuka wawasan, dan meningkatkan kapasitas peserta 

serta mengembangkan kreatifitas  bagi  para ibu rumah tangga dan kaum dhuafa di lingkungan  

RW 11, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan  yang sehari-hari disibukkan dengan  

kegiatan rutin menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan mencari nafkah. Pelatihan ini juga dapat 

menjadi pilihan usaha bagi para ibu yang berminat memperoleh tambahan penghasilan untuk 

membantu ekonomi keluarga. 

 

Situasi Permasalahan yang Ada Pada Mitra: 

 

Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khususnya di RW Pekayon Jaya telah 

terbentuk sejak lama, dan mempunyai kegiatan yang cukup beragam, terutama yang terkait dengan 
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bidang kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Sebagaimana visi dan misinya, PKK adalah 

organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam 

pembangunan Indonesia. Salah satu kegiatan yang menjadi program dari PKK di RW Pekayon 

Jaya adalah pelatihan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota dalam meningkatkan 

penghasilan keluarga. Selain itu, kelompok ibu-ibu PKK di lingkungan ini juga mempunyai 

komitmen untuk membantu dan memfasilitasi keluarga-keluarga kurang mampu (para dhuafa), 

yang membutuhkan pengetahuan agar dapat membantu mereka memperoleh tambahan 

penghasilan. Terkait dengan kerajinan decoupage, belum pernah diselenggarakan di lingkungan 

tersebut, padahal secara umum kerajinan ini bila ditekuni akan sangat potensial menjadi lahan 

usaha yang menjanjikan karena saat ini produk rumah tangga dan fashion yang memanfaatkan 

kerajinan ini sangat diminati masyarakat.   

 

Target dan Luaran 

 

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim pelaksana dari Jurusan Arsitektur Untar 

berusaha untuk transfer pengetahuan dan keterampilan serta memberikan tip seluk beluk 

pembuatan decoupage. Sehinga diharapkan peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan ini dapat 

membuat desain dan menyelesaikan produk decoupage yang diterapkan pada tas, tempat tisu dan 

perlengkapan interior lainnya.  Selain untuk keperluan sendiri, diharapkan ada peserta pelatihan 

yang kemudian mengembangkan keahliannya untuk membangun usaha rumahan, sehingga dapat 

meningkatkan penghasilan rumah tangganya. Kerjasama antar peserta yang ingin 

mengembangkan ketrampilan ini sebagai usaha/bisnis bersama sangat diharapkan. Misalnya  ibu-

ibu yang kurang mampu dari sisi permodalan dapat sebagai tenaga kerja sementara mereka yang 

berniat membuka usaha dapat mempekerjakan mereka.  

 

SENI KERAJINAN DECOUPAGE 

 

Sejarah Seni Kerajinan Decoupage 

 

Seni keterampilan decoupage yang  diambil dari bahasa Prancis découper  (menggunting dan 

menempel) telah dikenal di Perancis sejak beberapa abad yang lalu. Banyak tokoh terkenal pada 

masa itu sudah menggemari dan mempraktekkan kerajinan ini seperti Marie Antoinette, Madame 

de Pompadour, Lord Byron, Beau Brummel hingga Picasso . Seni kerajinan ini diduga berasal dari 

Siberia Timur, yang masyarakatnya mempunyai tradisi menghiasi makam  dengan seni 

gaya decoupage ini. Selain itu para pengrajin Jerman dan Polandia juga telah menggunakan seni 

potongan kertas ini untuk melakukan dekorasi selama beberapa abad. Perempuan dan anak-anak 

di Polandia khususnya, mengembangkan keterampilan melipat kertas berwarna dan memotongnya 

menjadi bentuk geografis, burung, hewan hingga bunga-bungaan sebelum menempelnya pada 

media tertentu. Berkembangnya decoupage di Eropa juga tak terlepas dari tren kelas menengah 

atas yang gemar meminta para pelukis ternama melukis furnitur hingga dinding dan langit-langit 

mereka. Bagi mereka yang tak mampu membayar karya para pelukis master akhirnya 

menggunakan teknik decoupage ini sebagai alternatif. Mereka memotong gambar karya seniman 

dan menempelkannya kembali menyerupai lukisan asli. Selama Abad ke-18 hingga 19, seni ini 

berkembang di Eropa‡‡. 

                                                 
‡‡ Republika.co.id 
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Gambar 1. Contoh Karya Seni Decoupage pada bad ke 18 – 19 M 

(sumber: http://www.republika.co.id) 

 

 

   
 

Gambar 2. Contoh Penerapan Decoupage Untuk Furniture 

(sumber: http://www.republika.co.id) 

 

Perkembangan Seni Kerajinan Decoupage di Indonesia 

 

Perkembangan seni decoupage di Indonesia mulai marak dalam 5 tahun terakhir. Umumnya 

diterapkan pada perlengkapan fashion dan rumah tangga seperti tas, dompet, tempat tisu, wadah 

dari kaleng dan kayu dan sebagainya. Decoupage dengan teknik khusus juga juga banyak 

dikembangkan misalnya untuk diterapkan pada keramik, kaca. Decoupage juga di buat di atas 

media kain yang bisa dicuci seperti pada pakaian, maupun gorden dan sarung bantal berbahan 

kanvas. Dari sisi desain, seni kerajinan ini juga terus berkembang, sehingga tidak saja berbentuk 

dua dimensi, tetapi juga tiga dimensi. 

Tidak hanya sebagai hobi, produk decoupage juga mampu memberikan manfaat yang cukup 

signifikan kepada masyarakat luas. Permintaan akan produk untuk media praktek decoupage 



 

547 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

seperti tas dan perlengkapan rumah tangga (tempat tisu, wadah makanan dan hiasan dinding) dari 

bahan pandan, rotan, eceng gondok, serta bambu pada sentra-sentra kerajinan di beberapa kota 

meningkat pesat, antara lain di Tasikmalaya.   Kawasan Pantura sebagai tempat tumbuhnya 

tanaman pandan dan beberapa wilayah lain penghasil bambu, rotan dan eceng gondok juga 

mendapatkan manfaat ekonomi karena berperan sebagai pemasok utama bahan baku berbagai 

barang/obyek yang dijadikan media penerapan seni kerajinan decoupage. 

 

Elemen Dalam Desain 

 

Dalam buku Fashion From Concept to Consumer (Gini Stephens Frings, 2007), hal-hal yang 

menyangkut elemen desain antara lain: warna, karakter bahan, garis, bentuk, detail. Elemen desain 

yang pertama kali akan direspon oleh orang adalah warna. Warna merupakan salah satu alasan 

utama yang dipilih ketika konsumen memutuskan untuk memilih atau menolak suatu produk yang 

ditawarkan. Hal ini dikarenakan warna memberikan respon emosi dari pribadi konsumen.  

Klasifikasi warna diantara: 

1. Warna hangat terdiri dari: kuning, oranye, merah. Disebut warna hangat karena 

diidentikkan dengan warna pada api atau matahari. 

2. Warna dingin terdiri dari: biru, ungu, hijau 

3. Warna Netral terdiri dari: abu-abu, hitam, krem, coklat 

 

Petunjuk dalam kombinasi warna antara lain: 

1. Analogus 

Analogus merupakan pemakaian warna yang masuk dalam satu putaran dan antara warna 

yang satu dengan yang lainnya masih mempunyai korelasi sehingga akan menghasilkan 

efek dan irama yang menarik. 

2. Complementary 

Complementary adalah pemakaian warna yang berlawanan dari satu lingkaran warna 

3. Monochromatic 

Hal ini merupakan penggunaan values dan intensitas dalam satu warna 

 

2. METODA PELAKSANAAN 

 

Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi:  

 Pembelian bahan-bahan keperluan pelatihan. 

 Menyusun materi pelatihan berupa bahan ajar 
 

Tahapan Pelaksanaan 

Secara keseluruhan program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. 

 Menjelaskan materi pelatihan kepada peserta (pemaparan materi) 

 Membimbing dan mengajarkan  praktek pembuatan decoupage 

 Membuat laporan pelaksanaan. 

 

Tahapan Evaluasi 

Pada tahapan ini dilakukan dengan tanya jawab berbentuk kuis yang sesuai dengan materi 

pelatihan. Kemudian dilakukan pengecekan pada hasil akhir pekerjaan peserta yang meliputi: 
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komposisi pemilihan motif dan warna, peletakan pada media kerja serta proses pengaplikasian 

pada media (cara menggunakan lem, vernis, dan proses pengeringan). Keseluruhan peserta 

pelatihan mempu melaksanakan prose pengerjaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah 

dijelaskan. 

 

Metode Pelatihan 

Metode pelatihan yang digunakan meliputi : 

1. Kepada para peserta diberikan pembekalan teori dan cara pembuatan decoupage. Bahan 

/materi pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 1.  

2. Tahap berikutnya, peserta dipersilahkan memilih media pelatihan yang terdiri dari: 

clutch/pouch, kertas tisu motif dengan desain yang diinginkan. 

3. Secara individual peserta dipandu untuk membuat rancangan/desain decoupage yang 

akan dibuat, yang disesuaikan dengan jenis, ukuran dan model media serta motif tisu 

yang akan disematkan.  

4. Setelah desain diperoleh, peserta mulai dibimbing melakukan tahap-tahapan  pengerjaan 

sebagai berikut: 

a. Menggunting/merobek tisu dan melepas lapisan tisu. 

b. Menempel tisu ke atas media sesuai desain yang diinginkan 

c. Mengeringkan hasil tempelan dengan lem, selain dengan hair dryer atau dapat juga 

dikeringkan juga dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. 

d. Melapisi hasil tempelan dengan vernis yang gunanya melindungi tisu dari goresan 

dan agar tahan air. 

e. Mengeringkan tahap akhir. Dalam proses pengeringan vernis, tidak disarankan 

dijemur di sinar matahari. Jadi dengan di angin-anginkan atau dengan hair dryer. 

f. Proses selesai. 

 

 

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Kerajian decoupage ini dapat menggali potensi peserta terutama dalam hal mengasah kemampuan 

estetika dan seni dalam  proses desain suatu produk rumah tangga dan fashion (Cohen, S. dan 

Philo,M., 1999). Sehingga kepada peserta akan diberikan dasar-dasar komposisi bentuk dan 

warna, pengenalan bahan dan material, sampai dengan praktek penerapannya ke dalam produk 

decoupage untuk fashion (tas), perlengkapan rumah tangga (tempat tisu, dekorasi furniture, hiasan 

dinding, menghias benda keramik dan kaca  dan sebagainya). Warna merupakan salah satu alasan 

utama dalam hal promosi; konsumen akan melihat warna terlebih dahulu sebelum mereka 

menentukan pilihan (Gini Stephens Frings, 2007). Berbagai hal tersebut membutuhkan dasar-dasar 

pengetahuan desain dan komposisi yang dimiliki Dosen Arstitektur yang menjadi anggota tim 

pelatih. 

 

Pelatihan decoupage yang dilaksanakan di Pekayon pada hari Kamis, 27 April 2017. Pelatihan ini 

diiikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 24 ibu-ibu anggota PKK di RW   Kelurahan Pekayon Jaya 

dan 6 orang isteri pemulung yang dapat dikategorikan kelompok dhuafa. Kegiatan tersebut 
menghasilkan: 

 

a. Seluruh peserta berhasil mengikuti pelatihan dan menghasilkan karya decoupage pada 

perlengkapan fashion seperti clutch dan pouch hingga selesai. Hasil karya tersebut dapat 

mereka bawa pulang beserta peralatannya (bahan tutorial, kerta tisu, lem, vernis dan kuas). 

Sehingga mereka bisa melanjutkan berlatih sendiri di rumah. 



 

549 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

   
Gambar 3. Materi yang diberikan kepada peserta 

Sumber: Penulis, 2017 

b. Dalam kesempatan tersebut juga berhasil dipertemukan antara para ibu yang mempunyai 

potensi dan kemampuan wira-usaha serta berniat mengembangkan decoupage dengan 

beberapa ibu yang akan berlatih lebih lanjut sehingga dapat menjadi pihak pembuat 

kerajinan tersebut (sebagai tenaga kerja). 

Secara umum peserta pelatihan menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, dan 

memberikan wawasan bagi mereka untuk menyalurkan hobi dan memanfaatkan waktu luang 

secara positif dan produktif.  

 

  
 

 
 

Gambar 4. Suasana Pelatihan, Tim Pelaksana PKM Untar dan 

Foto Bersama Seluruh Peserta  Pelatihan dan Karyanya 

Sumber: Penulis, 2017 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Decoupage adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja dan bila diberikan bimbingan 

yang tepat dan sistematis, peserta dapat dengan cepat memahami dan menguasai  Teknik 

pembuatannya.  Metode pelatihan yang terdiri dari pembekalan teori/cara pengerjaan dan praktek 

langsung dapat meningkatkan kemampuan peserta menyerap materi pelatihan. 

Decoupage menuntut kemampuan kreatifitas dan kepekaan estetis. Dalam pelatihan yang 

dilakukan, tidak semua peserta mempunyai kemampuan ini, sehingga memerlukan bimbingan 

ekstra untuk mendesain untuk menghasilkan komposisi yang menarik. 

Pengembangan usaha karya decoupage perlu ditunjang modal, manajemen dan kemampuan wira 

usaha. Sehingga tidak semua peserta mampu mengembangkannya secara bisnis. Namun kreatifitas 

karya decoupage tetap bisa bermanfaaat untuk keperluan sehari-hari, dan dapat diterapkan untuk 

memulai usaha rumahan. 

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberikan wawasan dasar-dasar dan ketrampilan dalam 

membuat kerajinan Decoupage. Pada akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta mampu 

melakukan seluruh proses dan menghasilkan karya decoupage di atas tas yang hasilnya dapat dan 

sudah layak untuk dipasarkan. 

 

Ucapan Terima Kasih   

Kegiatan Pelatihan Decoupage dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

dapat terselenggara dengan bai katas peran dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu tim Pelaksana 

mengucapkan terima kasih kepada  PPM Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat   Universitas Tarumanagara selaku pemberi dana, Ibu Ketua PKK Kelurahan Pekayon 

selaku penggerak PKK yang telah memfasilitasi dan menghimpun peserta pelatihan. 
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ABSTRAK 

Latar belakang kegiatan ini adalah masalah yang dihadapi koperasi dimana laporan keuangannya masih terdapat 

data yang kurang terintegrasi sehingga informasi dari laporan keuangan kurang dapat diandalkan dan tidak tepat 

waktu. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan implementasi accounting software Bagi Koperasi 

Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah staf koperasi karyawan dapat 

menggunakan software akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  

 

Kata kunci: PSAK ETAP, software akuntansi, laporan keuangan, implementasi software akuntansi 

    

 

1.      PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia akuntansi di Indonesia yang mengacu 

kepada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, berkembang pula software akuntansi yang 

berbasis juga pada Standar Akuntansi Keuangan.  Masalah yang dihadapi Koperasi Karyawan PT 

Sumber Alfaria Trijaya adalah yang pertama masih menggunakan excel untuk membuat laporan 

keuangannya sehingga data kurang terintegrasi. Masalah kedua adalah adanya kesibukan para staff 

dalam pekerjaan rutin dan selama ini analisis keuangan hanya berdasarkan mandatory atau 

permintaan pengurus yang dilakukan secara rutin. Masalah ketiga adalah, pengurus merasakan 

selama ini bagian akuntansi kurang tajam dalam memberikan informasi dari laporan keuangan.  

Dengan kondisi dan hasil diskusi dengan pihak Koperasi, dan melanjutkan pelatihan 

mengenai software akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK), maka 

Pengurus memerlukan bantuan implementasi accounting software Bagi Koperasi Karyawan PT 

Sumber Alfaria Trijaya. Dengan demikian diharapkan staf koperasi dapat bekerja lebih baik lagi 

dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan sesuai SAK. 

Tim FE Untar telah memberikan pelatihan mengenai komputerisasi akuntansi khususnya 

dasar pengetahuan mengenai Accounting Software Accurate pada semester lalu, Ganjil 

2016/2017. Namun sumber daya yang dimiliki Koperasi Karyawan SAT saat ini belum siap untuk 

melakukan implementasi sistem yang telah diberikan training.  

Pengurus memerlukan bantuan implementasi accounting software Bagi Koperasi Karyawan 

dan Tim FE Untar akan memberikan bantuan implementasi untuk Laporan Keuangan Januari – 

Februari 2017.  Dengan adanya bantuan implementasi Accounting Software ini, diharapkan 

karyawan Koperasi Karyawan SAT dapat menginput data transaksi serta memprosesnya hingga 

menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dianalisis kembali untuk pengambilan 

keputusan.  
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2.      METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:  

a. Pelatih membantu pembuatan database pada software accounting 

b. Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok) 

c. Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2017 (Jan 2017) sesuai dengan 

data pada Laporan 2016 akhir (Desember 2016) 

d. Memberikan praktek asistensi untuk penggunaan software accounting selama 3 kali 

pertemuan yang dilakukan di kantor Koperasi 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 koperasi 

3. Pertemuan ketiga, karyawan koperasi melakukan penginputan database software 

accounting dengan didampingi oleh team dari kami  

e. Tim FE untar juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab mengenai permasalahan 

yang timbul dan penginputan database software accounting oleh karyawan koperasi 

untuk melancarkan proses penginputan tersebut. 

f. Membantu implementasi hingga Laporan Keuangan Januari– Februari 2017 bisa 

dihasilkan dari software accounting. 

g. Membantu rekonsiliasi Laporan Keuangan Januari– Februari 2017 antara Manual 

dengan database software accounting 

 

Adapun sistematika kegiatan PKM ini dibagi dalam 3 Tahapan yaitu: 

1. Tahap persiapan Kegiatan PKM. 

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM 

3. Tahap evaluasi Kegiatan PKM 

 

Pada Tahapan pertama, beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 

PERSIAPAN KEGIATAN PKM 

 Meeting Pertama 

 Mencari permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi 

 Pembuatan materi 

 Diskusi pembahasan materi 

 Persiapan modul pelatihan 

 Pembuatan proposal kegiatan PKM Program Studi Akuntansi 

 Mengajukan Draft Proposal Kegiatan PKM 

 Revisi draft proposal 

 Diskusi mengenai tempat dan tanggal kegiatan PKM 

 Diskusi/ meeting 1 persiapan 

 Diskusi/ meeting 2 pembagian tugas 

 Diskusi Final bantuan implementasi 

 Penyiapan copy materi  

 Diskusi final tata cara persiapan kegiatan PKM  

 

 Pada Tahapan Kedua, beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 
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PELAKSANAAN KEGIATAN PKM  

 Membantu pembuatan database pada software accounting 

 Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok) 

 Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2017 (Jan 2017) sesuai dengan 

data pada Laporan 2016 akhir (Desember 2016) 

 Memberikan bantuan implementasi untuk penggunaan software accounting 

 Memberikan contoh cara melakukan pengimportan database kedalam software 
accounting 

 Memberikan bantuan implementasi praktek penginputan database software accounting 

bersama-sama dengan staff koperasi 

 Pertemuan ketiga, karyawan koperasi melakukan penginputan database software 
accounting dengan didampingi oleh team dari FE Untar 

 Membantu implementasi hingga Laporan Keuangan Januari– Februari 2017 bisa 
dihasilkan dari software accounting. 

 

Pada Tahapan Ketiga (evaluasi kegiatan PKM), beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 

EVALUASI KEGIATAN PKM 

 Meeting setelah pelaksanaan kegiatan bantuan implementasi 

 Membuat DRAFT laporan kegiatan bantuan implementasi 

 Diskusi Final laporan bantuan implementasi 

 Membuat revisi laporan kegiatan bantuan implementasi 

 Membuat Final laporan kegiatan bantuan implementasi 

 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan beragam jenis kegiatan Koperasi Karyawan SAT, perlu laporan keuangan beserta 

analisisnya bagi manajemen untuk beragam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang 

dihasilkan saat ini memakai bantuan Microsoft Excel. Karena adanya beberapa keterbatasan Excel 

yang digunakan, timbul permasalahan di pelaporan keuangan Koperasi Karyawan SAT 

seperti laporan keuangan yang tidak tepat waktu, angkat yang tidak dapat ditelusuri dan terkadang 

terdapat nilai yang  tidak balance dan nilai awal periode yang tidak sama dengan periode 

sebelumnya. 

Permasalahan ini sebenarnya juga tidak hanya dihadapi oleh Koperasi Karyawan SAT tetapi 

juga sering ditemui pada koperasi lainnya. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan 

mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta minimnya karyawan di bidang 

akuntansi. Tidak hanya koperasi, banyak UMKM lainnya juga kesulitan menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) yang berlaku di Indonesia. 
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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 Koperasi Karyawan SAT 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). Pengurus 

Koperasi Karyawan SAT menyadari hal ini dan berminat untuk mengadopsi salah satu sistem 

akuntansi tersebut.  

Tim FE Untar memberikan solusi dengan memakai program Accurate untuk membantu 

pembuatan laporan keuangan Koperasi Karyawan SAT. Namun sumber daya yang dimiliki 

Koperasi Karyawan SAT saat ini belum tersedia. Tim FE Untar telah memberikan pelatihan 

mengenai komputerisasi akuntansi khususnya program Accurate pada semester lalu, Ganjil 

2016/2017. Program Accurate memiliki kelebihan yaitu harga terjangkau dan dapat dipakai oleh 

beragam bisnis usaha termasuk koperasi simpan pinjam serta mudah diperoleh. Tim FE Untar telah 

memberikan solusi dengan memakai program Accurate untuk membantu pembuatan laporan 

keuangan Kopkar SAT. Namun sumber daya yang dimiliki Kopkar SAT saat ini belum siap untuk 

melakukan implementasi sistem yang telah diberikan training.  

Pengurus memerlukan bantuan implementasi accounting software Bagi Koperasi Karyawan 

dan Tim FE Untar akan memberikan bantuan implementasi untuk Laporan Keuangan Januari – 

Februari 2017.  Dengan demikian diharapkan staf koperasi dapat bekerja lebih baik lagi dan 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan sesuai SAK. 

Dengan adanya bantuan implementasi Accounting Software ini, diharapkan karyawan Kopkar 

SAT dapat menginput data transaksi serta memprosesnya hingga menjadi laporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat dianalisis kembali untuk pengambilan keputusan.  

 

Permasalahan mitra terletak pada laporan keuangan yang dihasilkan tiap periode. Adapun masalah 

pada laporan keuangannya adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang tidak tepat waktu 

2. Angka yang tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung 

3. Nilai yang  tidak balance  

4. Nilai awal periode yang tidak sama dengan periode sebelumnya. 

5. Kurangnya sumber daya yang memahami proses akuntansi 

 

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FE Untar akan menawarkan solusi pemakaian software 

akuntansi yang terintegrasi berupa program Accurate. Melanjutkan pelatihan mengenai software 

ini, dan untuk mempercepat implementasi dan meningkatkan keahlian staf akuntansi program ini, 

tim FE Untar akan memberikan bantuan implementasi mengenai software ini kepada staf 

akuntansi. Bantuan implementasi akan diberikan dalam pengolahan data 2 (dua bulan) yaitu data 

bulan Januari dan Februari 2017, dan diharapkan selesai di Mei 2017, dimana pada bantuan 

implementasi ini para staf akuntansi langsung diajarkan implementasi software tersebut dan 

bagaimana migrasi sistem lama ke sistem Accurate (software yang baru). Dari hasil pembicaraan 

antara mitra yaitu Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya dengan tim FE Untar perlu 

dilakukan BANTUAN IMPLEMENTASI Accounting software (Accurate) guna mengenai 

pengembangan dan penerapan SAK dan Accounting software (Accurate). 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan urutan : 

1. Pembukaan oleh Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya 
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Koperasi Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya memberikan sambutan pembukaan mengenai 

pentingnya bantuan implementasi ini sebagai bagian dari meningkatkan mutu laporan 

keuangan dan kinerja Koperasi. 

2. Sebagai bantuan implementasi, TIM FE Untar juga membantu dalam menjawab pertanyaan 

seputar akuntansi dalam laporan keuangan untuk kepentingan Pengurus, yaitu: 

a. Membantu pembuatan database pada software accounting 

b. Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok)  

c. Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2017 (Jan 2017) sesuai dengan data 

pada Laporan 2016 akhir (Desember 2016) 

a. Memberikan praktek asistensi untuk penggunaan software accounting selama 3 kali 

pertemuan yang dilakukan di kantor Koperasi dengan memberikan contoh cara 

melakukan pengimportan database kedalam software accounting, melakukan praktek 

penginputan database software accounting bersama-sama dengan staff koperasi, 

karyawan koperasi melakukan penginputan database software accounting dengan 

didampingi oleh team dari kami  

Tim FE untar juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab mengenai permasalahan yang 

timbul dan penginputan database software accounting oleh karyawan koperasi untuk 

melancarkan proses penginputan tersebut. 

Membantu implementasi hingga Laporan Keuangan Januari– Februari 2017 bisa dihasilkan 

dari software accounting. 

Foto kegiatan selama bulan Mei 2017: 

 

Meeting rekonsiliasi laporan keuangan Koperasi Karyawan 
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LAMPIRAN 2 

NOTULEN RAPAT 

 

NOTULEN RAPAT PERTAMA 

Dear team, 

terlampir adalah copy scan notulen meeting dan daftar hadir meeting kemarin. 

dibawah ini adalah summary meeting nya yang menjadi keputusan/ saran dari klien (KOPKAR) 

yaitu: 

* Angka Saldo awal 1 Januari 2017 

 - angka saldo awal total akan mengikuti angka ending balance 2016 per laporan audit 

- angka saldo awal mengikuti angka opening balance (khusus Koperasi) 

- angka saldo  awal Toko (11 Toko) mengikuti angka Trial Balance yang tertera pada CD Toko 

* Mutasi Trial Balance Toko untuk Januari sd Februari 2017 akan mengikuti angka-angka pada 

CD Toko (note: bukan angka toko pada excel Laporan Keuangan Konsolidasi dari Accounting 

sebelumnya) 

* Chart of Account tambahan di setiap toko akan ditambahkan dalam Chart of Account di Trial 

Balance Koperasi dan Konsolidasi 

* Koreksi atas selisih antara excel Laporan Keuangan vs CD dan vs audit report akan dibuatkan 

jurnal penyesuaian (Adjustment journal) yang dibuat oleh KOPKAR SAT.  Adapun contoh selisih 

telah dilampirkan dalam email ke 6  

* Pada meeting pertama ini, telah diberikan training pertama mengenai penjelasan pembuatan data 

base dan setup awal software. 

* Pada meeting ini, telah diberikan: 

 a. contoh GDB Konsol  

 b. copy ppt atas penjelasan pembuatan database 

* Adapun laporan yang diinginkan oleh KOPKAR adalah Laporan Keuangan yang bisa 

diperbandingkan antara Koperasi Only dan Konsol 11 Toko 

Terima kasih sebelumnya. 

Salam, 

Team FE Untar 
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KOPKAR SAT – NOTULEN RAPAT KEDUA 

Dear team, 

terlampir adalah copy scan notulen meeting dan daftar hadir meeting kemarin. 

dibawah ini adalah summary meeting ke 2 yaitu: 

1  Pada meeting ini, telah diberikan training ulangan mengenai : 

 a.  Entry jurnal transaksi 

b.  Cara Print Report: Neraca, Laporan Laba Rugi, Trial Balance, List Jurnal, General 

Ledger 

c. cara melakukan koreksi atas kesalahan Jurnal 

d. cara mendeteksi kesalahan laporan keuangan dan membuat koreksi 

e cara melakukan konsolidasi 

f cara memulai bulan baru 

 

2 Pada meeting ini, telah diberikan 15 Database KOPKAR dari Januari sd Februari 2017 

yang terdiri dari: 

 a. 11 (sebelas) GDB Toko – toko Kopkar 

 b. 1 GDB Koperasi Only 

 c 1 GDB Konsol 11 Toko  

d 1 GDB Konsol Koperasi Only dan Konsol 11 Toko 

e 1 GDB Adj Toko 

 

3 Tambahan point diskusi: 

a. User –user sesuai dengan job description dan otorisasi nya.  Perlu kebijakan dari 

Manajemen untuk melakukan review dan approval atas penentuan otorisasi hak masing-masing 

user pada program, dan disarankan bahwa penggunaan user “SUPERUSER” dibatasi (tidak 

dipergunakan) dan password diganti secara berkala. 

b. Disarankan untuk membeli Softwre dengan tingkatan yang lebih tinggi, dimana 

pada sistem sekarang (version Standard) tidak bisa melakukan konsolidasi 

Terima kasih sebelumnya. 

Salam, 

Team FE Untar 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penyuluhan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta Koperasi Karyawan sebagai 

bahan refreshing dan juga sebagai bahan masukan atau baru, terutama bagi tingkat staf.  Hal ini 

terlihat antusiasnya perserta dalam bertanya dan aktif dalam latihan yang kami berikan dalam 

penyuluhan tersebut. Saran selanjutnya adalah peserta menginginkan pelatihan yang membekali 

mereka di bidang Standar Akuntansi Keuangan, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan di Koperasi Karyawan Sumber Alfaria Trijaya. Dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, kami selaku tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara 

Jakarta, membantu memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan implementasi tentang software 

akuntansi Accurate. Agenda pada kegiatan ini di antaranya adalah melakukan bantuan implementasi 

Laporan Keuangan Januari – Februari 2017. 

Kami menyadari bahwa kegiatan yang tim kami lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Harapan kami 

bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk karyawan koperasi Sumber Alfaria 

Trijaya dalam implementasi penyajian laporan keuangan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa 

kami  nantikan. Kami juga menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung 

terlaksananya kegiatan kami, terutama kepada: 

a.Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E, M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Tarumanagara 

b. Bapak Ir. Jap Tji Beng, Ph.D, M.AIS, M.ASCE selaku Direktur PPRM Universitas Tarumanagara 

c. Bapak Hendro Lukman, SE, MM, CA, Ak., CPMA, CPA Aust. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanagara 

d. Bapak Leo Andrianto, SE, MM selaku Ketua Bidang Akuntansi Koperasi Karyawan SAT 

e. Ibu Anita selaku Bendahara Koperasi Karyawan SAT 

f. Bapak Puji dan Ibu Lini selaku Manager dan Supervisor Bagian Akuntansi Koperasi Karyawan SAT 

g. semua staf Bagian Akuntansi Koperasi Karyawan SAT 

h. Tim dosen FE Universitas Tarumanagara 

 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kegiatan PKM 

ini. Semoga kegiatan PKM yang diberikan dapat bermanfaat bagi Koperasi Karyawan SAT di kemudian 

hari. 
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ABSTRAK 

Konsep smart cities yang menjadi salah satu visi pembangunan banyak kota di Indonesia tidak terlepas dari 

pemberlakuan sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang efisien dengan community based development 

dan online system. Aplikasi Qlue yang dibentuk oleh Jakarta Smart Cities merupakan salah satu aplikasi online yang 

menyediakan sarana informasi yang dapat memetakan titik-titik lokasi masalah kota dan menjadi media penyampaian 

keluh kesah masyarakat yang terhubung langsung dengan pemerintah dan pengembang swasta di Jakarta. Sejak 

diresmikannya pada tanggal 15 Desember 2014, belum ada keterlibatan pihak akademis dalam membantu 

memberikan masukan, respon positif atau memberikan ide perencanaan dan perancangan dalam menjawab 

permasalahan kota dan lingkungannya. Lokasi kegiatan ini mengambil banyak kelurahan di Jakarta Barat sebagai 

sample pertama, dan berfokus pada kajian arsitektur kota dan lingkungan yaitu: pelanggaran peraturan 

pembangunan, jalan rusak, jalur pedestrian, tata guna lahan, aktivitas pendukung, parkir liar, sirkulasi dan parkir, 

infrastruktur dan utilitas kota, RTH dan fasilitasnya, signage dan street furniture, underground/ air space, 

transportasi publik dan fasilitas, sejarah dan pemugaran, serta kendaraan melawan arus. Metode yang digunakan 

adalah survey lapangan, analisa dengan teori Studi Perkotaan 1 dan diskusi secara online dengan semua Dinas yang 

terhubung dengan Jakarta Smart City sebagai Mitra. Hasil luaran menjelaskan jumlah, sebaran topik permasalahan 

kota di Jakarta Barat, status laporan dan penilaian terhadap respon pemerintah dan masyarakat. Penelitian untuk 

pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta 

memberikan masukan positif terhadap jalannya aplikasi Qlue di masa mendatang.  

Kata kunci: aplikasi Qlue, Kota dan Lingkungan, Jakarta Smart City 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Jakarta merupakan Ibu kota Negara Indonesia yang memiliki 5 Kota Administrasi Jakarta (Utara, 

Timur, Selatan, dan Barat) serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebagai provinsi, Jakarta adalah 

Kota Megapolitan dengan luas 664,01 km2 dan jumlah penduduk sebesar 9.988.495 jiwa 

(Permendagri Nomor 39, 2015). Sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi, informasi, dan 

penyedia beragam aktivitas, kota megapolitan Jakarta tentunya harus disupport dengan sistem 

pengelolaan kota yang efisien dan smart oleh pemerintah dan partisipasi warganya dalam 

membangun Jakarta. 
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Menuju Jakarta yang smart city  

Jakarta Smart City merupakan konsep smart city yang mengoptimalkan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami dan mengontrol berbagai sumber daya 

di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien sehingga memaksimalkan pelayanan publik, 

memberikan solusi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Jakarta Smart City, 

http://interactive.smartcity.jakarta.go.id/). Menurut pengelola Jakarta Smart City, untuk menuju 

sebuah kota yang smart, kota harus memiliki elemen pendukung sebagai berikut: 

1. Smart people (masyarakat inklusif yang berpendidikan abad 21 dan menghargai kreatifitas) 

2. Smart mobility (akses moda transportasi yang beragam, prioritas angkutan ramah lingkungan dan 

bukan kendaraan bermotor, terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi)  

3. Smart living (budaya untuk bahagia dan bersemangat, sehat dan aman) 

4. Smart economy (produktivitas, kewirausahaan, inovasi yang terhubung secara local-global) 

5. Smart environment (bangunan, energy dan perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan) 

6. Smart government (transparansi dan keterbukaan data, kebijakan dari sisi supply-demand dengan 

teknologi informasi-komunikasi serta e-government. 

Sejak diresmikannya Jakarta Smart City pada tanggal 15 Desember 2014 oleh Gubernur DKI 

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pemprov DKI Jakarta sangat mendorong masyarakat-nya untuk 

lebih berpartisipasi terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan Kota Jakarta. Hal ini 

direalisasikan dengan dibuatnya banyak aplikasi sosial media, bekerjasama dengan banyak stake 

holders, untuk menuju Jakarta yang informatif, transparan dan mampu memberikan pelayanan 

masyarakat yang lebih baik. 

 

Aplikasi media social “Qlue” dan partisipasi masyarakat 

Aplikasi ini merupakan salah satu media pengaduan warga Jakarta yang terintegrasi dengan portal 

smartcity.jakarta.go.id, yang sangat digalakkan untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat 

secara real time guna memantau dan membenahi Kota Jakarta. Aplikasi Qlue ini menitikberatkan 

pada perencanaan dan pembangunan arsitektur kota dan lingkungan, yang berbasis pada tiap-tiap 

lokasi bagian-bagian kelurahan di keseluruhan DKI Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aplikasi Qlue 

Sumber: Jakarta Smart City 

 

Pemantauan perencanaan kota yang melibatkan partisipasi masyarakat sebenarnya sudah mulai 

dilakukan saat media massa seperti koran, ataupun media visual (televisi) dan audio (radio) mulai 

dikenal masyarakat luas. Perkembangan menjadi lebih signifikan semenjak teknologi digital 

mampu memberikan peluang bagi mereka untuk berkomunikasi menyalurkan ide dan gagasan 

secara cepat dan terbuka dan tentunya apabila dikelola secara efektif oleh pemerintah beserta stake 

holders nya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas Kota Jakarta. Pembangunan dengan 

 



 

561 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

partisipasi masyarakat didalamnya diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan, kegiatan pembangunan, memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan 

(dalam Suryono 2001:124). The IAP2 Publik Participation Spectrum, menyusun lima level 

partisipasi masyarakat, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lima level partisipasi masyarakat 

Sumber: The spectrum of public participation (IAP2, 2007) dan diadaptasi dari Nabatchi, 2012 

dan Nelimarkka dkk 

 

Sejak diluncurkan, kemanfaatan Qlue dirasa belum optimal, karena dari 16 permasalahan yang 

dimungkinkan masyarakat untuk dilaporkan, ternyata hanya terdapat 5 topik utama yang dibahas 

warga disamping catatan tindak lanjut sebesar 80% juga tidak disertai dengan tingkat kepuasan. 

Selain itu, belum ada kajian akademis dari suatu universitas sebagai bentuk kepedulian terhadap 

pembangunan yang diberikan ke Jakarta Smart City sebagai dasar review dan pertimbangan 

aplikasi ini di masa depan. Penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang permasalahan lingkungan di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta 

Barat yang diambil sebagai salah satu sample, agar nantinya hasil ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan yang bersifat akademis bagi pemerintah untuk mengevaluasi aplikasi Qlue. 

 

2. METODE 
 

Pelaksanaan penelitian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat (dalam hal ini Jakarta Smart 

City), merupakan hasil bersama antara tim peneliti dengan para mahasiswa dari kegiatan 

pembimbingan tugas di mata kuliah Studi Perkotaan semester ganjil 2016-2017, Jurusan 

Arsitektur Universitas Tarumanagara. Penelitian ini mengacu pada metode induktif dan diskripsi 

analitis. Data empiris dikumpulkan melalui survey pengamatan lapangan dan diklasifikasikan 

berdasar isu permasalahan yang ditemukan, kemudian ditabulasi ke dalam tabel distribusi 

frekuensi, untuk selanjutnya di interpretasi dengan metode diskripsi kualitatif, sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian 
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ini. Secara umum seluruh proses pelaksanaan PKM ini mencakup 4 tahap/ langkah yang dilakukan, 

yaitu: 
1. Tahap persiapan dengan pembuatan user account di aplikasi Qlue 

2. Tahap pelaksanaan survey dan upload data di aplikasi Qlue. Focus pengamatan pada wilayah Jakarta 

Barat dengan waktu tidak terbatas/ jam-jam yang dikhususkan). Focus pencarian data sesuai dengan 

telah ada di applikasi Qlue, yaitu ada pelanggaran peraturan, jalan rusak, pengemis, pedagang kaki 

lima liar, transportasi publik dan fasilitasnya, parkir liar, RTH, pedestrian, infrastruktur dan utilitas 

kota, street furniture, signage, sejarah dan pemugaran. Yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. surveyor mengkaji permasalahan yang ada dilapangan dengan mengacu pada ke-12 kategorisasi 

tersebut,  

b. menganalisa permasalahan di lapangan dengan pelajaran mata kuliah studi perkotaan yang sudah 

didapat di kelas,  

c. Melaporkan data permasalahan di lapangan dengan pemberian komentar yang membangun secara 

online dengan dinas terkait Mitra. Pelaksanaan identifikasi dilapangan dihimpun sebanyak-

banyaknya, terutama dengan bantuan dari mahasiswa-mahasiswa dari kelas studi perkotaan. 

3. Tahap pemantauan status laporan pada aplikasi Qlue. Pada tahap ini tim survey menunggu respon 

Mitra (pemerintah) memberikan tanggapan permasalahan. Terdapat 3 kategori status laporan/ respon 

dari Mitra yaitu menunggu (merah), proses (kuning) dan selesai (hijau) 

4. Tahap penyampaian laporan pengabdian kepada masyarakat ke Mitra (pemerintah), meliputi 

identifikasi kebutuhan/ kelemahan program, evaluasi proses kerja Qlue dengan memaparkan semua 

hasil pengamatan seperti kecepatan dan kesiapan respon pemerintah, respon masyarakat serta 

hambatan-hambatan yang terjadi pada aplikasi untuk selanjutnya memberikan kesimpulan, saran dan 

contoh studi nyata yang baik sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada Mitra.  

 

 

Gambar 3. Tampilan laporan yang telah di respon selesai oleh Qlue 

Sumber: tim survey Beatrix, Irene dan Feilywati 

 

3. PEMBAHASAN 
 

Pada penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat ini, banyaknya jumlah laporan yang 

terunggah dan di respon dapat menjadi sebuah indikator konsistensi pihak pemerintah kota 

administasi Jakarta Barat atas keluhan dan opini publik. Masa waktu penyelesaian masalah juga 

dapat menjadi indikator bagi kami untuk melihat hubungan antara jenis permasalahan, waktu dan 

hambatan dalam penanganan. Dari 34 wilayah di Jakarta Barat, jumlah total laporan yang berhasil 
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di data adalah 145 laporan, yang mana dari jumlah tersebut meliputi 14 ragam permasalahan Kota 

Administrasi Jakarta Barat, yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 
  

Tabel 1. Ragam Kasus Permasalahan Kota Terhadap Wilayah Jakarta Barat 
 

 

Gambar 4. Grafik ragam permasalahan 

Sumber: analisa tim penulis  

 

Dari tabel, dapat dilihat bahwa kasus aktivitas pendukung (seperti adanya PKL, pasar liar/ pasar 

kaget) adalah terbanyak yang sering ditemui, yang kemudian diikuti dengan jumlah kasus 

infrastruktur dan utilitas kota serta jalan rusak. Hal-hal yang berkaitan dengan underground/ air 

space dan sejarah-pemugaran tidak teridentifikasi sebagai permasalahan di lapangan, sedangkan 

untuk kendaraan melawan arus lebih banyak pada kesulitan pemantauan di lapangan karena 

bersifat dinamis dan berubah-ubah (kejadian dengan respon pada Qlue tidak dapat di sinkronisasi 

karena perubahannya sangat cepat). Sebanyak 145 laporan yang di upload pada aplikasi Qlue 
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untuk daerah pengamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, mendapat respon dari pemerintah 

adalah sebagai beikut: 

 

 

 

Gambar 5. Grafik ragam permasalahan 

Sumber: analisa tim penulis  

 

Tabel 2. Ragam Kasus Permasalahan Kota Terhadap Wilayah Jakarta Barat 

RAGAM PERMASALAHAN  KOTA 
RESPON QLUE 

Menunggu Proses Selesai 

Pelanggaran Peraturan Pembangunan 3 5 4 

Jalan Rusak 2 3 4 

Jalur Pedestrian 8 4 8 

Tata Guna Lahan 0 0 1 

Aktivitas Pendukung (pkl, psr liar, psr kaget) 4 16 6 

Parkir Liar 1 14 4 

Sirkulasi dan Parkir 0 0 1 

Infrastruktur dan Utilitas Kota, Jalan Rusak 4 12 9 

RTH dan Fasilitasnya 1 0 0 

Signage & Street Furniture 2 5 4 

Underground Space/Air Space 0 0 0 

Transportasi Publik dan Fasilitas 2 11 7 

Sejarah & Pemugaran 0 0 0 

Kendaraan Melawan Arus 0 0 0 

Jumlah kasus per kategori respon 27 70 48 

Jumlah kasus di Jakarta Barat 145 

Prosentase kategori respon qlue terhadap 

jumlah kasus 
18,8 % 48,2 % 33 % 

 

Dari respon yang diberikan, ternyata bila dibandingkan dengan jumlah kasus dan 

dikategorisasikan berdasarkan rentang nilai berikut: 0-25% rendah; 26 – 50% cukup, 51-75% 

sedang, dan 76%-100% tinggi; maka dapat diketahui gambaran:  

 Tingkat kinerja atau respon pemerintah dengan status pekerjaan “selesai” terhadap laporan 
adalah sebanyak 33%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian laporan di 

Wilayah Jakarta Barat tergolong cukup. 

 Sedangkan untuk status pekerjaan “proses” terhadap laporan adalah sebanyak 48,2% (sedang), 

dan “menunggu” adalah sebesar 18,8% (rendah). 

Berdasarkan kondisi diatas juga dapat terlihat bahwa perbandingan prosentase status pekerjaan 

yang di “proses” lebih mendominasi  daripada status pekerjaan “selesai” dan “menunggu”. Adapun 

distribusi nilai tersebut berdasarkan topik permasalahan dan responnya terlampir dalam diagram 

infografis di bawah ini.   
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Gambar 6. Topik permasalahan pada laporan Qlue dengan status responnya 

Sumber: analisa tim penulis  

 

Pada topik permasalahan sirkulasi – parkir dan tata guna lahan, status respon sangat cepat dari 

waktu jeda setelah di upload ke dalam aplikasi Qlue. Hal ini dikarenakan kegiatannya cenderung 

dinamis dan dapat diupayakan cepat. Berbeda sekali dengan  infrastruktur-utilitas kota-jalan rusak, 

transportasi publik dan fasilitasnya. Salah satu bukti hambatan aplikasi Qlue (respon menyatakan 

sudah selesai namun pada kondisi nyata belum diselesaikan) sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 7. Hambatan pelaporan dan respon Qlue  

Sumber: tim survey Beatrix, Irene dan Feilywati 
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Berikut ini adalah salah satu bukti respon positif dengan status selesai pada aplikasi Qlue. 

 

 

 

Gambar 8. Respon positif pada pelaporan Qlue  

Sumber: tim survey Vania Heriyanto, Alvina Elliyanto, Erwin 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Aplikasi Qlue yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung Jakarta 

menjadi Smart City, sebenarnya menjadi media yang efektif dalam mendorong partisipasi 

masyarakat dan mengontrol proses pembangunan Kota Jakarta dari berbagai pihak terkait. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, meliputi peta permasalahan fisik lingkungan kota 

Jakarta Barat dalam waktu tertentu, tanggapan/respon pengelola Qlue terhadap data hasil 

unggahan mahasiswa Studi Perkotaan 1, respon masyarakat dan upaya perbaikan atau 

penyelesaian permasalahan oleh Dinas-Dinas terkait. Sebanyak 145 kasus yang tersebar di 34 

wilayah di Jakarta Barat dari apa yang telah di upload pada aplikasi Qlue ternyata hanya 33% atau 

48 kasus yang direspon dengan baik dan dinyatakan selesai, sementara 48% berstatus proses 

(sampai dengan batas yang kami tentukan) dan 19% menunggu tanpa ada respon sama sekali. 

Beberapa hambatan yang perlu di perbaiki dan dicari solusi oleh Jakarta Smart City sebagai mitra 

adalah bagaimana memantau setiap pekerjaan penyelesaian oleh stakeholders terkait agar apa yang 

dikeluhkan dengan yang dikerjakan sesuai dan selesai (tidak ada tipuan terhadap hasil pekerjaan 

yang dikeluhkan, bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih jeli dalam melihat permasalahan 

kota agar apa yang dikeluhkan lebih berbobot dalam pembangunan, dan bagaimana aplikasi Qlue 

dapat di respon lebih baik oleh masyarakat dan stakeholders terkait dengan waktu respon yang 

lebih cepat.  
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ABSTRAK 

 

Siswa SMP Tarakanita 3 Jakarta memiliki ekstrakulikuler fotografi dan mereka membutuhkan pelajaran dan fasilitas 

belajr fotografi tingkat lanjut, para siswa-siswi SMP Tarakanita 3 Jakarta memerlukan fasilitas studio fotografi untuk 

mempelajari fotografi tingkat lanjut. Belajar fotografi tanpa peralatannya adalah nihil sehingga mereka perlu 

mengetahui dan dapat mengoperasikan peralatan studio fotografi agar dapat memotret di studio fotografi, untuk itu 

tim FSRD UNTAR membuatkan pelatihan fotografi memotret foto portrait. Metode yang digunakan pada pelatihan 

ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan dilakukan dengan mempersiapkan materi tentang 

sejarah foto portrait, karakter pencahayaan untuk foto portrait dan pengenalan peralatan studio fotografi untuk 

praktika foto portrait. Tahap pelaksanaan dimulai dengan registrasi peserta, penyampaian materi sejarah foto 

portrait, karakter pencahayaan untuk foto portrait,  pengenalan peralatan studio fotografi, dan praktika. Terakhir 

evaluasi dilakukan dengan membahas hasil foto peserta. Hasil dari pelatihan ini siswa memiliki wawasan fotografi 

portrait dan memiliki portofolio. 

Kata kunci: fotografi, portrait   

 

1. PENDAHULUAN 

Materi di bidang seperti sejarah fotografi dan ilmu imajinasi yang dipelajari untuk mendukung 

domain lain dan membuat grafik foto mudah dilihat sebagai bagian dari domain kognitif. Materi 

kognitif tidak dipelajari hanya untuk memiliki pengetahuan, namun sebagai penyamaran untuk 

memproduksi foto atau sebagai pengetahuan pendukung untuk fungsi yang terkait dengan domain 

lainnya. Kadang-kadang lebih mudah untuk membahas bidang domain kognitif dalam aspek 

pengajaran karena dapat dilihat secara metodologis dalam pendidikan yang didefinisikan secara 

tradisional. Sementara domain kognitif adalah tentang mendapatkan pengetahuan, belajar di ranah 

afektif dapat dilihat sebagai pembelajaran tentang bagaimana menghargai dunia di sekitar kita. 

Area dalam domain afektif seperti estetika dan interpretasi foto menggunakan item yang didapat 

di ranah kognitif untuk mendukung pembelajaran domain ini. Domain ini mendefinisikan 

bagaimana kita memandang, menghargai, dan mengatur foto. Akhirnya, dari tiga domain, ada 

psikomotor. Ini adalah belajar bagaimana sebenarnya membuat sistem manusia membuat foto, 

misal, belajar mengikuti aksi dalam acara atletik untuk bisa menangkap momen kritis. 

Pembelajaran di domain ini adalah yang paling aktif secara fisik. Di luar asumsi kinestetik ada 

bagian perseptual yang kuat dari domain ini. Ini belajar menggunakan sistem sensorik untuk 

mengkoordinasikan kegiatan yang akan berakhir dengan foto yang sukses (Rand, Glenn M & 
Zakia, Richard D, 2015:14). 
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Foto portrait adalah foto yang menangkap personaliti dari subjek dengan menggunakan 

pencahayaan yang efektif, backdrops dan pose. Foto potrait mungkin artistik atau klinis, sebagai 

bagian studi medis. Seringkali portrait digunakan untuk acara khusus seperti foto pernikahan  

atau acara sekolah. Foto portrait dapat digunakan untuk banyak tujuan mulai dari penggunaan 

situs pribadi atau blog (Peres, Michael R, 2017:341). 

Bagian penting dari foto protrait adalah membuat komposisi. Dengan komposisi kita dapat 

menambahkan unsur dinamis, energi dan memberikan sentuhan baru dibandingkan foto 

snapshot. Mengambil foto portrait membutuhkan lintas kemampuan agar menjadi master. Kita 

belajar semua aspek mulai dari ketajaman foto sampai pengaturan pencahayaan, mulai dari 

mengatur fokus dan metering, untuk memastikan kamera DSLR di set dengan benar agar 

pencahayaan foto selalu benar setiap memotret. Seni membuat komposisi foto portrait memiliki 

banyak faktor yang sama dengan bentuk fotografi lain, termasuk landscape, tapi juga banyak 

perbedaan juga. Komposisi fundamental seperti rule of thirds dan lead in lines masih menjadi 

yang utama saat memotret foto portrait (Digital SLR Photography,2013:28) 

Fotografi bagian dari kehidupan sehari-hari, semua orang sudah menggunakan kamera baik 

yang ada di perangkat selular sampai kamera professional untuk memotret. Foto portrait dan 

model salah satu kategori foto yang cukup menantang bagi seorang fotografer karena perlu 

mempelajari komunikasi yang baik dan mengambil emosi dari subjeknya. Foto model dan 

portrait dapat dilakukan di luar ruang maupun di studio. Diluar ruang fotografer memanfaatkan 

sinar matahari atau sumber cahaya buatan, dan penggabungan sumber cahaya. Sedangkan di 

studio dibutuhkan alat bantu cahaya sebagai sumber cahaya buatan seperti flash dan continuous 

light. Ada istilah foto portrait dan model yang sering digunakan di masyarakat dan masih 

membingungkan artinya. Hal ini karena objek fotonya sama yaitu orang dan teknik fotografi 

yang dibutuhkan untuk foto portrait dan model tetap sama, harus mampu mengoperasikan 

kamera digital, pencahayaan baik di luar ruangan (daylight) maupun dalam ruangan dan studio, 

dan komposisi memotret orang. 

Foto portrait dan model yang dilakukan di dalam ruang khususnya studio fotografi 

membutuhkan keterampilan menggunakan peralatan lampu studio dan mengetahui teknik 

pencahayaan yang baik dan benar. Teknik ini diperlukan oleh fotografer tingkat pemula agar 

bisa menguasai teknik tingkat lanjut. Teknik ini tidak cukup dipelajari lewat buku dan video 

tutorial tetapi perlu mencoba mengoperasikan peralatan, mempraktekkannya. 

Sekolah SMP Tarakanita 3 Jakarta adalah sekolah swasta yang memiliki kegiatan belajar 

fotografi. Para siswa memerlukan pelajaran fotografi tingkat lanjut berupa foto portrait dengan 

fasilitas studio fotografi. Melalui DPPM UNTAR, dosen, dan mahasiswa yang ada dapat 

berkontribusi membantu dan mendukung kegiatan pembangunan, pemberdayaan, serta 

pengembangan potensi yang diprogramkan oleh masyarakat. Salah satu bidang kepakaran 

Universitas Tarumanagara (UNTAR) tersebut adalah seni rupa dan desain yang dikelola oleh 

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD). Dengan demikian aktivitas pengabdian masyarakat 

dapat dilakukan sebagai upaya berbagi ilmu pengetahuan, khususnya seni rupa dan desain. 

Untuk itu FSRD UNTAR membantu memberikan pelatihan fotografi dasar studio foto untuk 

Tarakanita 3 Jakarta dengan tujuan memberikan wawasan fotografi tingkat lanjut berupa foto 

portrait, pengenalan peralatan studio fotografi, dan mempraktekan penataan pencahayaan untuk 

foto portrait. Diharapkan dengan pelatihan ini peserta dapat membuat foto portrait dengan 

menggunakan satu pencahayaan (one light) dan mengenal istilah seperti butterfly 

effect/holywood style, loop, rembrant, dan side light, sehingga mereka mendapatkan portofolio 

foto dan dapat mengembangkan diri mereka di bidang fotografi. 
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2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Para siswa-siswi SMP Tarakanita 3 Jakarta memerlukan fasilitas studio fotografi untuk  

mempelajari fotografi tingkat lanjut. Belajar fotografi tanpa peralatannya adalah nihil  

sehingga mereka perlu mengetahui dan dapat mengoperasikan peralatan studio fotografi agar dapat 

memotret di studio fotografi. Untuk itu dirancang metode pelatihan menjadi tiga tahapan sebagai 

berikut; persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan dilakukan dengan mempersiapkan materi 

tentang sejarah foto portrait, karakter pencahayaan untuk foto portrait dan pengenalan peralatan 

studio fotografi untuk praktika foto portrait. Tahap pelaksanaan dimulai dengan registrasi peserta, 

penyampaian materi sejarah foto portrait, karakter pencahayaan untuk foto portrait,  pengenalan 

peralatan studio fotografi, dan praktika. Terakhir evaluasi dilakukan dengan membahas hasil foto 

peserta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian ini kami laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2017, selama 1 (satu) 

hari saat peserta siswa siswi SMP Tarakanita 3 memiliki waktu kosong. Kegiatan untuk siswa 

siswi ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama untuk membekali wawasan fotografi tingkat lanjut 

(intermedite) dan tentang peralatan studio fotografi, mengatur pencahayaan di studio fotografi dan 

dapat menata pencahayaan untuk foto portrait satu lampu.  

Sesi kedua merupakan kegiatan praktika untuk mendalami wawasan yang sudah diberikan. Peserta 

diberikan kesempatan untuk mempelajari pengaturan cahaya yang ada di lampu studio, setting 

kamera untuk pemotretan di studio, menggunakan radio transmitter, dan mengatur pose model. 

Diharapkan dengan workshop ini peserta dapat menambah wawasan fotografi digital, menambah 

wawasan tentang studio fotografi, dan dapat memotret portrait. Peserta juga dapat menghasilkan 

karya foto portrait yang baik. Dengan portofolio yang baik peserta dapat mengembangkan dirinya. 

Registrasi dilakukan di awal acara, siswa SMP Tarakanita 3 tiba di Kampus 1 Untar, menuju 

Ruang Seminar R.406 dimana acara akan dibuka. Sebelumnya peserta pelatihan melakukan 

registrasi terlebih dahulu. Siswa SMP Tarakanita 3 hadir dengan pendampingan dari guru dan ada 

juga orang tua siswa yang ikut mendampingi. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar, peserta 

pelatihan melakukan registrasi dengan tertib. 

 
 

 
Foto 1. Persiapan Peralatan dan Studio Fotografi FSRD Untar. (Sumber : Dokumentasi Tim) 

 

Setelah melakukan registrasi, peserta pelatihan duduk di ruang R.406 yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Sementara itu Ruang Fotografi telah dipersiapkan sebelumnya untuk menerima 



 

571 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

kunjungan dan melakukan pelatihan fotografi. Sambutan dari Tim FSRD Untar diwakili oleh 

Noeratri Andanwerti, M.Sn. yang menjelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan yang  

telah dipersiapkan oleh Tim PKM FSRD Untar, tentang FSRD Untar serta fasilitas-fasilitasnya,  

serta memberikan motivasi kepada peserta pelatihan untuk terus mengembangkan bakat dan  

minatnya di bidang desain. 

 

 
Foto 2. Pelaksanaan pelatihan fotografi sesi 1, penjelasan materi fotografi studio dasar, berupa 

pengenalan alat studio seperti lampu dan aksesorisnya. (Sumber : Dokumentasi Tim) 

 

Pelatihan Fotografi Studio Dasar Sesi 1 adalah sesi penjelasan materi pengenalan fotografi studio 

dengan menggunakan materi presentasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Tim PKM. 

Tampak pada gambar, ketua Tim Ferdi Tanumihardjo, M.Ds., memberikan penjelasan tentang 

peralatan yang terdapat pada studio fotografi. Ada beberapa aksesoris lampu studio yang 

dijelaskan seperti softbox, standard reflector dan umbrella. Setelah itu ditambah penjelasan 

tentang tipe pencahayaan untuk foto portrait dengan pencahayaan satu lampu. Ada butterfly  

effect/Hollywood style, loop, rembrant dan side light. Hal ini penting diketahui peserta agar dapat 

menentukan karakter pencahayaan yang cocok untuk pemotretan portrait. Kegiatan pelatihan 

dihentikan sementara untuk istirahat makan siang. 

 

 
Foto 3. Peserta juga mendapatkan materi karakter pencahayaan untuk foto portrait. (Sumber : 

Dokumentasi Tim) 
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Pada sesi selanjutnya, peserta pelatihan diberikan contoh cara pengambilan foto untuk fotografi 

studio. Dengan melihat contoh (demonstrasi) yang diperagakan oleh Tim PKM FSRD Untar, 

diharapkan peserta pelatihan dapat memahami dan menerapkan dengan lebih baik. 

 

 
Foto 4. Peserta pelatihan fotografi mempraktekan pemotretan foto portrait. (Sumber : 

Dokumentasi Tim) 

 

 
Foto 5. Peserta pelatihan melakukan foto bersama di studio fotografi. (Sumber : Dokumentasi 

Tim) 

 

Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, peserta pelatihan dikumpulkan kembali untuk 

mereview dan evaluasi kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan. Peserta mengisi form 

evaluasi kegiatan yang dibagikan oleh Tim PKM FSRD Untar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

peserta pelatihan merasa puas dengan kegiatan yang diselenggarakan, karena memberikan 

pengalaman berbeda dengan langsung masuk ke studio fotografi dan mengalami sendiri praktek 

fotografi studio dengan panduan dari Tim PKM FSRD Untar. Tidak ada kendala yang berarti buat 

peserta dalam membuat foto portrait. 
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Foto 6. Acara ditutup dengan foto bersama. (Sumber : Dokumentasi Tim) 

 

Setelah evaluasi, Noeratri Andanwerti mewakili Tim PKM FSRD Untar memberikan kata 

penutup, ucapan terima kasih atas partisipasi siswa SMP Tarakanita 3 beserta guru dan orang tua 

yang hadir. Selanjutnya peserta dan penyelenggara melakukan foto bersama. 

Pelatihan ini juga menghasilkan modul untuk belajar fotografi dasar studio yang disusun oleh 

tim. Modul berisi penjelasan istilah foto portrait, sejarah singkat fotografi yang berkaitan dengan 

foto portrait, pengenalan peralatan studio foto, dan dasar pencahayaan foto portrait dengan satu 

lampu. 

 

 
Foto 7. Modul pelatihan fotografi dasar studio. 
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4. KESIMPULAN 

Peningkatan kemampuan siswa diluar kegiatan akademik diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

siswa. Pelatihan fotografi dasar studio merupakan wawasan fotografi tingkat lanjut yang dapat 

dimanfaatkan siswa meningkatkan kreativitas mereka lewat fotografi. Materi pelatihan berupa 

pemotretan portrait dengan mempelajari tipe pencahayaan dengan satu lampu, siswa mengerti dan 

mempraktekkannya sehingga di akhir pelatihan mereka memiliki portofolio foto portrait. Kegiatan 

pelatihan ini sudah cukup ideal dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang dengan 4 pengajar 

sehingga menjadi optimal. 
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ABSTRAK 

DKI Jakarta merupakan satu-satunya ibukota negara di dunia yang memiliki kepulauan, yaitu Kepulauan Seribu. 

Kepulauan Seribu sendiri mengalami perubahan secara administrasi pemerintahan dari berbagai kepemimpinan 

Gubernur DKI Jakarta, hingga kini menjadi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau Panggang 

merupakan pulau berpenduduk yang paling padat diantara 11 pulau berpenduduk yang terdapat di Kepulauan Seribu. 

Dengan luas area yang awalnya hanya 9 Ha, kini terus berkembang menjadi 12 Ha, dimana 3 Ha lainnya merupakan 

hasil pengurugan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat karena kekurangan lahan untuk hunian. Tingkat 

kepadatan di Pulau Panggang adalah 354 jiwa per Ha yang termasuk ke kepadatan tinggi di Jakarta. Dengan 

kepadatan penduduk  yang tinggi, kebutuhan akan hunian terus bertambah sehingga diperlukan studi untuk 

memberikan alternatif solusi terbaik yang dapat diaplikasikan di Pulau Panggang. Pendekatan yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan brainstorming, jajak pendapat, benchmarking, dan lokakarya.Sementara, melalui 

kegiatan yang dilakukan, terdapat 4 usulan konsep alternatif yang diperoleh untuk membantu memecahkan 

permasalahan hunian di Pulau Panggang. Ketiga usulan tersebut yaitu: (1) reklamasi, (2) konsolidasi lahan, (3) 

rumah panggung, dan (4) rumah apung.  

 
Kata kunci: perencanaan hunian, small island development, bottom up planning, sustainability development 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta. 

Terdapat 11 pulau berpenduduk yang menjadi bagian dari Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu, dimana salah satunya adalah Pulau Panggang. Pulau Panggang memiliki luas 12 Ha 

(setelah ditambah pengurugan mandiri seluas 3 Ha) dan jumlah penduduk 4.251 jiwa dan tingkat 

kepadatan penduduk 354,25 jiwa per Ha. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi, terdapat berbagai 

macam masalah yang harus diselesaikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di Pulau Panggang. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dosen dan alumni 

Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, diperoleh 4 masalah utama yang 

terdapat di Pulau Panggang, yaitu: (1) keterbatasan lahan, (2) tata guna lahan yang juga terbatas, 

(3) jumlah penduduk yang terus bertambah, dan (4) kondisi lingkungan yang mulai menurun. 

Dengan adanya keempat masalah utama, dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di Pulau Panggang, tim sepakat untuk fokus dalam perencanaan kawasan hunian, 

sebagai titik awal yang diharapkan dengan diselesaikannya permasalahan hunian, akan membawa 

perubahan kualitas hidup masyarakat dengan sendirinya.  

 

Dengan alasan tersebut di atas, tim memutuskan untuk melakukan studi dalam rangka untuk 

menemukan alternatif solusi untuk penataan kawasan hunian di Pulau Panggang sebagai salah satu 

bentuk Pengabdian kepada Masyarakat dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab tim sebagai 

pendidik di bidang perencanaan kota. Untuk menemukan alternatif solusi yang dapat diaplikasikan 
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di Pulau Panggang, konsep perencanaan yang dilakukan adalah dengan berdasarkan pada Small 

Island Development Concept yang banyak digunakan untuk pengembangan pulau-pulau kecil, 

yang memiliki cara perencanaan maupun pengelolaan yang sangat berbeda dengan daerah yang 

berada di non kepulauan. Selain itu, pendekatan lain yang umum dilakukan di bidang perencanaan 

kota, juga dijalankan pada PKM ini (seperti advocacy planning, dan communicative planning).   

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Studi Alternatif Solusi Penataan Kawasan Hunian di Pulau Panggang ini dilaksanakan berdasarkan 

pada temuan pada Studi Permasalahan Penataan Kawasan Pulau Panggang yang telah dilakukan 

sebelumnya. Metode yang digunakan untuk memperoleh alternatif solusi adalah dengan 

melaksanakan lokakarya maupun in-depth interview dengan beberapa stakeholder yang terlibat 

dengan penataan kawasan hunian di Pulau Panggang, yaitu: 

a. Masyarakat Pulau Panggang [jajak pendapat-partisipative planning dan wawancara] 

b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta [in-depth interview] 

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia [in-depth interview] 

d. Kementerian Perhubungan Laut, Republik Indonesia [in-depth interview] 

e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia [in-depth interview] 

 

Masukan yang diperoleh dari berbagai stakeholder terkait disatukan dan dilakukan evaluasi terkait 

dengan tujuan dari studi ini, yaitu memecahkan permasalahan hunian di Pulau Panggang. Solusi 

alternatif diperoleh berdasarkan Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Tim.  

 

 
Gambar 1. Foto Pertemuan dengan Stakeholder 

Sumber: Koleksi Tim, 2017 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan kawasan hunian di Pulau Panggang didasarkan pada jumlah kebutuhan rumah yang 

diperlukan oleh masyarakat Pulau Panggang hingga 10 tahun mendatang. Dengan demikian, dasar 

perhitungan hunian adalah jumlah penduduk Pulau Panggang itu sendiri. Berdasarkan data BPS 

dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dilakukan proyeksi jumlah penduduk Pulau Panggang hingga 

tahun 2027. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1.7% per tahun, diperoleh jumlah 

penduduk Pulau Panggang tahun 2027 adalah 4.925 penduduk, atau bertambah sekitar 574 

penduduk berdasarkan pertumbuhan alami (tidak termasuk migrasi). Dengan rata-rata jumlah 

anggota keluarga per KK di Pulau Panggang adalah  4,65, maka diperlukan sektar 123 unit hunian 

baru untuk dapat menampung penduduk di Pulau Panggang hingga tahun 2027. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.  
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Gambar 2. Proyeksi Jumlah Penduduk Pulau Panggang 
Sumber: Hasil Olahan Tim, 2017 

 

Berdasarkan jumlah kebutuhan hunian tersebut, tim mengidentifikasi kondisi hunian eksisting 

yang ada di Pulau Panggang. Hasil temuan lapangan mengenai kondisi hunian menunjukkan 

beberapa permasalahan, yaitu: (1) kepadatan bangunan yang tinggi, yang menyebabkan hampir 

tidak ada rumah yang memiliki jarak dengan rumah lainnya; (2) keterbatasan lahan untuk hunian, 

dimana saat ini sudah terjadi pengurugan mandiri seluas 3 Ha yang berasal dari sampah; dan (3) 

keterbatasan infrastruktur – jalan, saluran drainase, saluran air bersih, persampahan, dsb. Berikut 

ini adalah beberapa foto kondisi hunian di Pulau Panggang. 

 

  

  
 

Gambar 3. Kondisi Hunian Eksisting di Pulau Panggang 
Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2016 
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Gambar 4. Lahan Hasil Reklamasi Mandiri 
Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2016 

 

Dengan kondisi hunian yang demikian, dilakukanlah lokakarya dengan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Seribu untuk memperoleh beberapa kesepakatan mengenai batasan penataan kembali 

kawasan hunian di Pulau Panggang, yaitu (1) Perlu adanya kejelasan status tanah di Pulau 

Panggang, dan (2) Perlu perencanaan yang mensinergikan antara hunian dan kegitan ekonomi 

masyarakat. Dengan demikian, berikut ini adalah usulan alternatif yang diperoleh berdasarkan 

hasil diskusi dan wawancara dengan berbagai stakeholder yang terlibat. 

 

1. Alternatif 1 – Penambahan Lahan Baru  

Keterbatasan lahan di pulau menjadi salah satu masalah mendasar dalam hal penyediaan hunian. 

Dengan luas Pulau Panggang yang hanya sekitar 12 Ha dan ditambah dengan jumlah penduduk 

yang semakin bertambah setiap tahunnya, menyebabkan perlu adanya solusi. Reklamasi di pulau 

dapat dilakukan asal memperoleh izin dari Pemerintah. Melihat urgensi dari penyediaan hunian 

bagi masyarakat Pulau Panggang, alternatif ini dapat menjadi salah satu pilihan yang masuk akal. 

Namun dengan melakukan reklamasi, berarti akan banyak hal yang berubah (lingkungan, arus air 

laut, abrasi, dan sebagainya).  
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Gambar 5. Gambaran Alternatif 1 

Sumber: Hasil Olahan Tim, 2017 

 

Berdasarkan workshop yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa Pulau Panggang 

terdiri dari beberapa gosong yang berbentuk melingkar, mulai dari tepi timur hingga ke barat Pulau 

Panggang. Informasi yang diterima, gosong tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan, 

karena lahan sudah relatif tersedia. Melalui perhitungan kasar yang dilakukan oleh tim, diketahui 

bahwa luas gosong yang berada tepat di sebelah Barat Pulau Panggang adalah sebesar 10,10 Ha, 

dan gosong yang berada tepat di Tenggara Pulau Panggang adalah sebesar 8,04 Ha. Dengan luas 

yang cukup besar, dapat menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan pulau.  

 

2. Alternatif 2 – Konsolidasi Lahan 

Konsolidasi lahan adalah pengaturan dan penyesuaian ulang persil lahan dan kepemilikannya 

sehingga penggunaan lahan menjadi lebih efisien dan infrastruktur dapat disediakan pada lahan 

tersebut (McCarthy & Robinson, 2016). Terminologi lain untuk konsolidasi lahan adalah land 

pooling, land readjustment, land replotting, dan re-distribusi lahan (The World Bank, 1999). 

Praktik ini sudah banyak diterapkan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand untuk 

penyediaan perumahan dan infrastruktur. Menurut Agrawal (1999) konsolidasi lahan dapat 

diterapkan dalam beberapa hal, yakni: (a) pembangunan sebuah area tanpa pemindahan lokasi, (b) 

penyediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas melalui penyediaan lahan secara sukarela, (c) 

pembiayaan proyek dengan mengalokasikan sebagian lahan untuk area komersial sehingga 

penggunaan lahan lebih efisien, memiliki infrastruktur yang lebih baik, serta meningkatkan 

kualitas hidup perkotaan.  

 

Konsolidasi lahan dengan demikian dapat menjadi solusi bagi pembangunan hunian yang 

menyebar, kekurangan lahan, tingginya spekulasi dan tanah, memperjelas kepemilikan dan status 
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tanah, serta menyediakan lahan yang cukup untuk pembangunan hunian baru. Konsolidasi lahan 

juga akan mampu meningkatkan nilai lahan sehingga dengan sendirinya proyek dapat didanai 

melalui peningkatan nilai lahan (land value capture) yang juga memberikan keuntungan bagi 

pemilik lahan.  

 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4 Tahun 1991, konsolidasi lahan dapat 

dilakukan melalui dua pendekatan, yakni (a) konsolidasi yang diinisiasi oleh masyarakat atau 

kelompok untuk pengatur ulang persil lahan yang tidak reguler dan (b) konsolidasi terencana yang 

dilakukan oleh BPN. Konsolidasi lahan membutuhkan partisipasi pemilik tanah dalam penyediaan 

infrastruktur ataupun penataan permukiman. Strategi konsolidasi lahan yang paling penting, 

menurut Agrawal (1999), adalah tingkat partisipasi yang baik serta konsensus dan persetujuan 

masyarakat.  

 

Melakukan proses konsolidasi lahan, dimana kawasan yang diusulkan untuk dibangun hunian 

vertikal (lebih dari 1 lantai dan lebih dari 1 KK) berasal dari proses konsolidasi lahan dengan 

masyarakat. Prinsip pada alternatif 2 ini adalah setiap area yang bersedia untuk dilakukan 

konsolidasi lahan harus diganti dengan ketersediaan RTH/ruang publik. Yang perlu ditekankan 

adalah keterlibatan warga sangat penting untuk proses konsolidasi lahan, sebagai persetujuan 

bersama yang dipegang bersama untuk memperoleh ruang yang juga milik bersama. 

 

 
Gambar 6. Contoh Konsolidasi Lahan 

Sumber: https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/30996/ 

 

3. Alternatif 3 – Rumah Panggung 

Rumah panggung merupakan alternatif penyesuaian dari konsolidasi lahan. Alternatif ini muncul 

karena ada pertimbangan sulitnya memperoleh kesepakatan antar warga. Sehingga akan lebih 

mudah untuk membangun di lokasi yang baru, tanpa melakukan reklamasi, yaitu dengan konsep 

panggung. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari workshop dan survei lapangan, 

pemerintah sudah pernah melaksanakan pembangunan rumah panggung di 2 (dua) titik (1 lokasi 

di sebelah timur pulau, 1 lokasi di sebelah selatan pulau, masing-masing terdapat 6 unit rumah) 

namun kedua program tersebut tidak berjalan dengan baik. Masyarakat belum bisa menerima 

rumah panggung yang dianggap tidak memiliki ‘tanah’. Sehingga tidak ada masyarakat yang mau 

membeli rumah panggung tersebut dan saat ini disewakan kepada pendatang. 
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4. Alternatif 4 – Floating House 

Rumah apung bisa menjadi salah satu alternatif solusi permasalahan hunian di Pulau Panggang. 

Yang dimaksud dengan rumah apung adalah rumah dibangun di atas pelampung, bukan 

menggunakan tiang yang menancap pada karang. Sebelumnya sudah pernah ada program serupa 

yang tidak berhasil dijalankan di Pulau Panggang, dimana alasan yang paling utama adalah 

ketidakberadaan tanah dari rumah tersebut. Namun mengingat mayoritas masyarakat 

berpenghasilan sebagai nelayan, pilihan rumah apung bisa menjadi salah satu pertimbangan, 

mengingat bagian bawah rumah dapat digunakan untuk mengembangbiakan ikan/udang.  

 

 
Gambar 7. Contoh Desain Rumah Apung 

Sumber:  Gambar Kiri: https://www.niftyhomestead.com/blog/floating-homes/, gambar kanan: 

https://www.niftyhomestead.com/blog/floating-homes/ 

 

Berdasarkan kondisi Pulau Panggang, Pulau Panggang memiliki lagoon di sebelah Selatan Pulau 

Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain, salah satunya adalah hunian.  

 
Gambar 8. Perkiraan Lokasi Pembangunan Floating House 

Sumber: Hasil Olahan Tim, 2017 
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4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: 

1. Hunian merupakan permasalahan dasar di Pulau Panggang yang memiliki keterlibatan dengan 

bidang lainnya (infrastruktur, fasilitas, komersial) maupun hal lainnya yang akan 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Pulau Panggang.  

2. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam perencanaan Pulau Panggang menjadi salah satu 

penyebab sulitnya pengusulan atau pelaksanaan suatu perencanaan yang menyeluruh.  

3. Alternatif solusi yang diperoleh baru berdasarkan teori dan masukan umum yang diberikan 

oleh stakeholder terkait (termasuk masyarakat), dimana alternatif berusaha untuk 

mengakomodir kebutuhan dasar warga selain hunian (kaitan antara tempat tinggal dengan 

peluang pengembangan ekonomi dan pariwisata). 

 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Tim terkait dengan pelaksanaan PKM ini adalah: 

1. Diperlukan studi tambahan yang lebih mendalam terkait dengan alternatif terpilih yang dapat 

diaplikasikan di Pulau Panggang sebagai solusi permasalahan hunian. Studi tambahan yang 

dimaksud, harus dapat mencakup kebutuhan dan pertimbangan stakeholder lainnya 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 

Kementerian  BPN/ATR). Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan yang sesuai 

dengan Tupoksi dari masing-masing Kementerian yang memiliki overlap dengan Kepulauan 

Seribu, dalam hal ini Pulau Panggang. 

 

2. Saran lainnya untuk dapat melengkapi kegiatan PKM secara keseluruhan adalah kebutuhan 

akan dana. Dana yang cukup dinilai oleh Tim sangat penting untuk dapat diperoleh, dalam 

rangka melaksanakan PKM ini. Komunikasi dan transportasi dengan nara sumber dan pihak 

lain yang terkait (LSM, profesional). Adapun pihak lain yang terkait bersedia untuk melakukan 

PKM secara probono untuk jasa profesionalnya, namun masih tetap memerlukan biaya untuk 

transportasi dan akomodasi selama kegiatan PKM berlangsung apabila diperlukan (misalnya, 

profesional tersebut tinggal di Bandung, sehingga untuk menghadiri diskusi di Jakarta perlu 

dibayarkan biaya transportasi Bandung-Jakarta-Bandung dan penginapan 1 malam paling 

sedikit – tergantung dengan kebutuhan dari kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta).  
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ABSTRAK,  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa riset formatif, menetapkan dan memformulasikan strategi, 

pemilihan dan pengimplementasian taktik dan evaluasi yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 2 dalam sosialisasi penertiban lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data 

kualitatif. Landasan konsep yang digunakan adalahh Strategy Planning for Public Relations dari Ronal D. Smith. 

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam menjalankan strategi perencanaan public relations dalam sosialisasi penanganan 

penertiban lahan cukup berhasil. Dalam fase riset formatif tahap analisis situasi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

melihat kesempatan yang ada yaitu dukungan penuh dari pemerintah, Dalam fase strategi, tujuannya disesuaikan 

dengan visi dan misi perusahaan serta identitas perusahaan. Fase taktik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memilih 

taktik komunikasi seperti tatap muka, dan juga beberapa alat media untuk menyebarkan nformasi sosialisasi. Fase 

evaluasi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan evaluasi dengan dibagi menjadi evaluasi secara menyeluruh 

yang dilakukan oleh Tim Penertiban Asset dan evaluasi secara internal divisi. Saran yang ingin disampaikan peneliti 

kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebaiknya PT. Kereta Api Indonesia lebih memperhatikan 

hambatan yang ada dari berbagai aspek dan publiknya, dan juga dalam memformulasikan strategi PRnya harus 

memperhatikan aspek relasional juga tidak hanya informasional saja terhadap publiknya. 

 

Kata Kunci: riset formatif, Strategi, taktik, evaluasi, public Relations 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan setiap waktu selalu mengalami perubahan kebijakan yang sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan tersebut. Tidaklah mudah bagi perusahaan dalam mempertahankan eksistensi 

dan melakukan perubahan kebijakan perusahaan selalu saja terdapat permasalahan yang 

berasalkan dari publik luar dan dalam. Berbagai strategi dilakukan untuk menghadapi 

permasalahan yang ada sehingga perusahaan dapat meningkatkan dukungan dari pihak publik 

luar maupun dalam terhadap setiap program/kebijakan yang disusun oleh perusahaan. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu contoh perusahaan yang 

pada saat ini sedang mengalami muncul banyak permasalahan yang sedang dihadapi seiring 

adanya perubahan kebijakan perusahaan yang sedang berlaku yaitu penggunaan dan 

pengembalian asset perusahaan kembali yang telah lama terbengkalai dan ditempati oleh 

warga secara illegal. 

Pengambilan alih kembali aset ini digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam 

memperbaiki dan meningkatkan kepuasaan pengguna jasa kereta api seperti memperluas 

stasiun dan lahan parkiran. Seperti halnya yang dilakukan di wilayah Stasiun Barat Bandung 

pihak DAOP 2 melakukan pengambilan alih kembali aset perusahaan di wilayah DAOP 2 

yang telah digunakan oleh masyarakat selama puluhan tahun. Hasil pendataan yang tercatat 

bahwa aset milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah DAOP 2 seluas 1.640 m2. 

Proses pengambilan alih kembali aset di wilayah DAOP 2 ini tidak serta merta 
langsung dilakukan oleh pihak DAOP 2, tetapi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2, 

merancangkan program sosialisasi. Program sosialisasi  ini merupakan strategi humas PT. 

Kereta Api Indonesia (persero) yang dipilih dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan 
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dari perubahan kebijakan perusahaan yang akan mengambil alih kembali aset-aset milik PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) seperti bangunan dan lahan-lahan yang ditempati oleh 

masyarakat secara illegal.  

Sosialisasi ini dirancang oleh tim penertiban asset yang telah dibentuk oleh PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) yang telah direncanakan sejak tahun 2013 dijadwalkan dalam sebulan 

minimal dilakukan 2 kali bahkan lebih sosialisasi berdasarkan situasi yang ada di wilayah 

yang akan dilakukan pengambilan alih kembali aset milik perusahaan. Tetapi dalam 

pelaksanaannya tidaklah berjalan mulus. Banyak sekali hambatan yang terjadi sehingga 

dalam pelaksanaan baru bisa mulai dilakukan secara aktif pada tahun 2016. Hambatan-

hambatan nya seperti (1) bergantinya kepala divisi Public Relations yang melakukan 

perencanaan sosialisasi tersebut, (2) minimnya data-data dan surat penting mengenai aset-aset 

perusahaan, (3) kurangnya dukungan pemerintahan terhadap kebijakan perusahaan ini (4) 

fokus perusahaan berpindah kepada pelayanan angkutan hari-hari besar. 

Sosialisasi ini dilakukan dengan 2 tipe, yaitu sosialisasi door to door  dan sosialisasi 

yang diadakan di aula gedung. Sosialisasi door to door merupakan sosialisasi yang dimana 

divisi public relations dan tim sosialisasi serta tokoh masyarakat mendatangi masing-masing 

rumah warga untuk menjelaskan tentang kebijakan baru yang dibuat perusahaan. Apabila 

sosialisasi door to door ini tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka akan diadakan 

sosialisasi di dalam aula gedung milik perusahaan. Untuk mengadakan sosialisasi di dalam 

aula gedung, pihak public relations menyebarkan undangan ke masing-masing rumah warga 

agar mengikuti sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi ini turut mengundang pihak-pihak yang 

terkait seperti pemerintahan kota Bandung untuk menjadi narasumber. 

Pada kenyataannya, strategi PR yang telah disusun ini tidak sesuai dengan target yang 

ditentukan. Strategi ini terputus-putus dalam pelaksanaan dan juga banyak warga yang 

mengakui bahwa mereka tidak pernah merasa adanya sosialisasi dan dilakukan penggusuran 

secara paksa oleh pihak perusahaan. Seperti di wilayah sekitar stasiun barat Bandung, yang 

dimana banyak warga yang telah menempati lahan milik perusahaan. Warga yang tinggal di 

wilayah tersebut merasa bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik mereka, hal ini 

dikarenakan warga tersebut telah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Akibatnya 

banyak warga yang menuntut dan berdemo atas penertiban lahan ini sehingga ini menjadi 

berita yang negatif di berbagai media massa terhadap perusahaan. 

Padahal menurut pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bahwa lahan itu milik 

perusahaan. Warga yang menempati di lahan tersebut adalah pedagang eks pasar beras yang 

pada saat itu pemerintahan kota Bandung meminta izin kepada pihak PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) untuk meminjam lahan perusahaan sementara waktu. Yang pada saat itu, 

pasar untuk pedagang eks pasar beras itu sedang dilakukan pembangunan pasar. 

Berdasarkan konteks  permasalahan diatas. Hal ini yang menjadikan peneliti ingin 

meneliti bagaimana usaha Tim Penertiban Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

2 dalam mengkomunikasikan kebijakan baru perusahaan terhadap publiknya dengan usaha 

melalui strategi perencanaan public relations dalam sosialisasi penertiban lahan di wilayah 

DAOP 2 khususnya di wilayah sekitar Stasiun Barat Bandung.  

 

Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan maka fokus kajian penelitian ini 

adalah “ Bagaimana Tim Penertiban Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 

menerapkan Strategi Perencanaan Public Relations dalam sosialisasi penanganan penertiban lahan 

perusahaan di wilayah sekitar Stasiun Barat Bandung”. 
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Landasan Teoretis 

 Pada dasarnya penelitian yang menggunakan metode deskriptif dapat membebaskan diri 

dari teori dan tidak menguji kebenaran akan teori tersebut, namun dalam penelitian ini diperlukan 

dasar pemikiran yaitu dengan menggunakan konsep Strategi Perencanaan Public Relations. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep Strategi Perencanaan Public Relations 

dari Ronald D. Smith, dimana dalam pemikirannya yaitu mengenai : “Strategic Planning for 

Public Relations is about making such decisions not by hunches or instinct, but by solid and 

informed reasoning that draws on the science of communication as well as its various art forms.” 

(Smith, 2005:2) 

Strategi Perencanaan Public Relations adalah mengenai bagaimana membuat sebuah 

keputusan bukan hanya dengan sekedar insting, namun juga dengan alasan yang kuat yang 

menggambarkan ilmu komunikasi sebagai bentuknya. 

Landasan Konseptual 

Landasan Konseptual Penelitian ini adalah Public Relations, Ciri dan Fungsi Public 

Relations, Peran Public Relations, Aktivitas Public Relations, Ruang Lingkup Public Relations, 

Strategi, Strategi Perencanaan Public Relations. J.C Seidel Mengatakan “Public relations is the 

continuing process by which management endeavors to obtain goodwill and understanding of its 

costumers. Its employees and the public at large,inwardly through self-analysis and corrections 

outwardly through all means of expressions.”( Kustadi : 1973; 21). J. L Thompson (1995) 

mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut 

tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi 

kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara 

langsung strategi komprehensif. Pada penelitian ini menggunakan konsep Strategi Public 

Relations yang dikaitkan dengan “Strategic Planning for Public Relations” dari Ronald D. Smith. 

“Strategic Planning for Public Relations is about making such decisions not by hunches or instinct, 

but by solid and informed reasoning that draws on the science of communication as well as its 

various art forms.” (Smith, 2005:2) 

 

2. METODE PENULISAN 

Metode atau jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari tahu 

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. ( Rakhmat, 2009: 

24). 

Pendekatan dan jenis studi yang digunakan dalam penelitan ini adalah deskriptif dengan sajian 

informasi berupa data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin 

ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangannya, meskipun hal ini dapat bervariasi. Pentingnya 

penelitian deskriptif sangat jelas menonjol dalam ilmu-ilmu sosial. Dari penelitian deskriptif, 

banyak imponderabilia (hal-hal yang nampaknya tidak penting, tetapi yang pada hakikatnya 

sangat berperan seperti nilai-nilai dan sebagainya) dari kehidupan sosial sehari-hari dapat 

dideskripsikan, yang tidak muncul dalam suatu penelitian eksplanasi. Penelitian deskriptif 

menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. 

(Silalahi, 2012:27-28). 

Penelitian ini berangkat dari konsep Strategic Planning PR dari Ronald Smith untuk 

meneliti tahapan Tim Penertiban Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 menerapkan 

Strategi Perencanaan Public Relations dalam sosialisasi penanganan penertiban lahan perusahaan 

di wilayah sekitar Stasiun Barat Bandung.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,wawancara, 

dan dokumen. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 
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Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga 

benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang 

angkasa) dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono : 2013 : 309). Subjek pada penelitian ini adalah 

staf divisi humas DAOP 2 dan tim sosialisasi yang merencanakan dan menjalankan program, 

sosialiasi penanganan penertiban lahan. Dimana subjek ini memahami , mengendalikan, atau 

bertanggung jawab atas program tersebut. . Adapun objek penelitian yang teliti adalah Sosialisasi 

dalam penanganan penertiban lahan di wilayah sekitar stasiun Bandung yang dilakukan oleh 

humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2. Objek Penelitian merupakan sasaran untuk 

mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk 

mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel Riset Formatif merupakan fase pertama dalam perencanaan strategi Public 

Relations, yang menjadi fokus dalam riset formatif adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dimana sebuah strategi akan diterapkan. 

Dalam fase ini ada tiga analisis yang dilakukan yaitu : Analisis pertama dalam fase ini adalah 

analisis situasi dimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 melakukan analisis demi 

melihat kesempatan (Opportunity) dan hambatan (Obstacle) yang sekiranya akan muncul pada 

saat pelaksanaan perencanaan strategi tersebut. Dalam menganalisi situasi, PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) DAOP 2 harus memperhatikan beberapa hal situasi apa yang dihadapi oleh 

perusahaan kemudian seberapa pentingnya situasi yang ada bagi misi perusahaan, serta fakta-fakta 

apa saja yang terkait dengan situasi tersebut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki faktor 

kesempatan yang dimana kesempatan itu adalah adanya visi misi pemerintah yang sesuai dengan 

perusahaan serta dukungan dari pemerintahan untuk dapat menjalankan strategi ini. 

Pemerintah pada saat ini sedang gencar untuk membangun serta memperbaiki fasilitas dan 

transportasi umum agar dapat membantu mengurangi kemacetan di kota besar dan pemerataan 

jalur transportasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Kereta Api merupakan alat transportasi massa 

yang memiliki daya tampung yang luas dan dinilai efisien, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

sendiri merupakan perusahaan kereta api satu-satunya di Indonesia yang memiliki banyak lahan 

dan asset terbengkalai yang bisa digunakan untuk pemerataan akses transportasi ke berbagai 

wilayah di Indonesia apabila lahan tersebut  dapat dimanfaatkan kembali sedangkan dalam 

hambatan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak merasa adanya hambatan yang dihadapinya, 

menurut peneliti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ingin membuat strategi PR nya tanpa melihat 

adanya hambatan yang ada tapi lebih kepada kesempatan yang ada itulah yang mereka manfaatkan. 

Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dalam fase riset formatif adalah Analisis 

Organisasi, hal dasar dalam komunikasi yang efektif adalah self awareness (Kesadaran diri). 

Dalam tahap ini untuk mengetahui bagaimana organisasi atau perusahaan harus ada beberapa 

aspek yang diperhatikan yaitu lingkungan internal (misi, kinerja dan sumber daya), persepsi publik 

(reputasi), dan lingkungan eksternal (competitor maupun pendukung). PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) dalam menentukan dan menjaga kualitas mengadakan test-test yang bisa sesuai dengan 

kriteria perusahaan dan ini dibuktikan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi penertiban asset 

perusahaan telah memiliki kualitas internal yang cukup baik karena semua pegawai di perusahaan 

telah melalui test yang ditentukan oleh perusahaan sehingga mereka dapat bekerja dengan sesuai 

TUPOKSI -nya. 

Langkah selanjutnya dalam riset formatif ini adalah analisis publik, dimana dalam 

merencanakan sesuatu harus diketahui sasaran publik yang ingin ditujunya, sehingga program 

yang akan dibuat atau dirancang akan sampai kepada orang yang tepat. Smith(2005:44) 

memaparkan beberapa cara untuk mengidentifikasi publik yang juga menjadi karakteristik penting 

dari publik yakni: (1) Distinguishable. Artinya adalah bahwa publik bisa secara tepat diidentifikasi 
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secara spesifik, contohnya publik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dipilih berdasarkan visi misi 

dan tujuan perusahaan yang menginginkan menginformasikan kebijakan baru perusahaan dan 

pengembalian lahan yang telah digunakan oleh warga di sekitaran Stasiun Barat Bandung secaraa 

illegal. (2) Homogeneous. Setiap orang di dalam publik memiliki kesamaan dalam harapan dan 

keinginan, jadi meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi mereka cukup 

memiliki kesamaan karakteristik tertentu sehingga perusahaan bisa memperlakukan mereka 

sebagai sebuah kelompok.(3)Important to your organization. Disini jelas bahwa publik merupakan 

faktor yang paling penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. Ketepatan dalam 

menganalisa publik bisa berdampak positif bagi perusahaan, dan sebaliknya adanya kesalahan 

dalam menganalisa publik juga bisa menjadi senjata yang membahayakan perusahaan itu sendiri. 

Sehingga perusahaan dan perencananya harus bisa cermat jika ingin menganalisa siapa saja publik 

yang bisa berpengaruh signifikan bagi perusahaan ini sendiri. (4)Large enough to matter. Sebaik-

baiknya publik adalah yang berjumlah besar, sehingga perubahan yang mereka terima bisa 

menarik perhatian publik yang lain dan bisa juga menggerakkan media publik yang ada. Namun 

jika hanya sedikit publik yang dipilih oleh perusahaan, maka harus dipastikan bahwa publik 

tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menarik perhatian publik yang lain. (5) 

Reachable. Dalam arti pada saat publik diidentifikasi menjadi kelompok maka tentunya akan lebih 

mudah bagi perusahaan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik tersebut. Pemilihan 

publik yang menempati lahan perusahaan secara illegal  adalah salah satunya cara untuk 

berkomunikasi dengan publik akan lebih mudah di satu wilayah seperti wilayah sekitaran Stasiun 

Barat Bandung. 

Fase strategi merupakan fase kedua dalam strategi perencanaan Public Relations, dimana 

pada fase ini PR memfokuskan diri pada pengambilan keputusan serta analisis dampak-dampak 

apa saja yang akan muncul akibat pengambilan keputusan tersebut. Ada tiga langkah dalam fase 

ini. Menetapkan tujuan dan objektif merupakan langkah pertama dalam fase strategi, dimana fokus 

yang diterapkan adalah mengembangkan objektif yang jelas, spesifik dan terukur agar perusahaan 

bisa mencapai tujuan yang diinginkan. PT. Kereta Api Indonesia dalam perencanaan strateginya 

menyesuaikan tujuan strateginya dengan visi misi perusahaan.  

Adapun misi perusahaan adalah Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah 

yang tinggi bagi Stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: 

Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. Menetapkan tujuan dengan visi 

misi perusahaan, maka penetapan tujuan strategi akan lebih mudah dan lebih jelas sehingga tidak 

akan muncul permasalahan 

Langkah berikutnya adalah memformulasikan tindakan-tindakan apa saja yang sekiranya 

mungkin untuk dilakukan oleh perusahaan serta mempersiapkan respon-respon seperti apa yang 

bisa dilakukan apabila ternyata PR menghadapi perubahan situasi di lapangan. Public Relations 

yang efektif termasuk ke dalam perencanaan strategis dengan menerapkan tindakan-tindakan yang 

dilakukan perusahaan bersifat proaktif atau reaktif. (Smith, 2002:99) 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memformulasikan tindakan dalam menyusun strategi 

proaktif dengan berdasarkan kinerja perusahaan dalam segi organizational performance. PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sumber daya yang memadai dari berbagai segi financial, 

fasilitas serta sumber daya manusia di perusahaan. 

Selain komponen organizational performance, komponen selanjutnya dalam tahapan ini 

adalah bagaimana komponen audience participation dalam memformulasikan tindakan dan 

strategi. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 melakukan komponen Audience 

Participation,mereka berharap dapat melakukan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan 

mayoritas publiknya. 
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Langkah selanjutnya dalam fase strategi adalah menggunakan komunikasi yang efektif 

(using effective communication). Langkah ini berkaitan dengan berbagai macam keputusan yang 

berkaitan dengan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada public, sehingga harus ditetapkan 

siapa saja yang narasumber yang harus ditugaskan untuk berkomunikasi dan mempersuasi publik. 

Pada langkah ini, PR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2  juga tentunya memiliki peranan 

terpenting karena hampir semua proses komunikasi yang berhadapan langsung dengan publik PR 

juga ikut membantu. 

 Seorang komunikator dapat berkomunikasi secara efektif apabila pesan yang ingin 

disampaikan kepada komunikan, dapat sampai secara utuh dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman/miscommunicationPT. Kereta Api Indonesia (Persero) melibatkan pihak 

Eksternal untuk berkomunikasi dengan publik adapun pihak eksternalnya adalah BAPPEDA yang 

akan menyampaikan mengenai legalitas lahan yang akan diambil alih kembali oleh perusahaan. 

Fase taktik merupakan fase ketiga dimana berbagai macam alat komunikasi dipersiapkan 

dan dipertimbangkan begitu juga dengan perencanaan komunikasi lebih dispesifikan lagi cara 

penyampaiannya. Aktivitas dalam fase ini mengarahkan kepada bagaimana cara mengemas 

kreatifitas dan ide strategi kedalam suatu program yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk 

menguatkan perencanaan yang telah disusun. Taktik merupakan elemen dari perencanaan yang 

bisa membutuhkan biaya yang besar, jadi perencanaan dan koordinasi sangatlah dibutuhkan 

merupakan suatu bagian penting. Taktik ini digunakan untuk menetapkan taktik komunikasi apa 

yang terbaik untuk dilakukan, antara lain: komunikasi tatap muka, media organisasi, media berita, 

dan media promosi seperti periklanan. Taktik yang dipilih dalam penyebaran informasi mengenai 

sosialisasi penertiban lahan ini selain menggunakan undangan,media cetak dan online. Pihak PT. 

Kereta Api Indonesia (persero) juga menggunakan spanduk sebagai taktik komunikasinya pada 

saat kegiatan sosialisasi penertiban lahan berlangsung. Selain itu, untuk komunikasi interpersonal 

yaitu kegiatan Face to face, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan 2 (dua) jenis sosialisasi 

yaitu sosialisasi Door to door (secara langsung) dan Main sosialisasi. Sosialiasasi door to door ini 

termasuk kegiatan face to face yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan pendekatan 

kepada warga yang menjadi target utama perusahaan tetapi sayangnya pada fase ini perusahaan 

kurang memerhatikan pendekatan secara realisional hanya sebatas informasional saja.  

. Setelah melalui beberapa langkah yang telah disebutkan diatas. Masuklah pada saat yang 

terpenting yaitu pengimplementasikan strategi. Langkah ini diharapkan dapat berlangsung dengan 

sukses. Pengimplementasian strategi PR ini telah dianggap berhasil berdasarkan indikator yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Indikator keberhasilan strategi PR yang dilakukan PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) adalah banyaknya audience yang datang pada saat sosialisasi penertiban 

lahan dan audience mengerti dengan pesan yang disampaikan sehingga audience melakukan 

action sesuai dengan pesan yang disampaikan 

Evaluasi program merupakan sebuah pengukuran yang sistematis mengenai efektivitas 

setiap strategi yang sudah diterapkan apakah sudah mencapai objektif yang ditetapkan. Evaluasi 

program merupakan fase terakhir dalam strategi perencanaan Public Relations ini. mengenai fase 

evaluasi yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam sosialisasi penertiban 

lahan di wilayah stasiun Barat Bandung sebagai berikut : (1) Evaluasi dilakukan diakhir setiap 

kegiatan (2) Hasil evaluasi digunakan untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya. (3) Evaluasi 

dilakukan oleh tim penertiban dan masing-masing divisi yang tergabung dalam tim penertiban. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

(1) Dalam fase formatif tahap analisis situasi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melihat 

kesempatan yang ada pada saat sekarang adalah dukungan penuh dari pemerintah, sedangkan 

untuk hambatannya, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak terlalu memperlihatkan apa yang 

menjadi hambatan mereka. Untuk poin analisis publik, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak 

melakukan secara mendalam hanya melakukan pendataan berapa jumlah kepala keluarga saja. dan 

untuk poin analisis organisasi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjaga standart kualitas 

karyawannya melalui tes-tes yang dilakukan di awal sebelum menjadi pegawai PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero). (2) Dalam fase strategi, tujuannya disesuaikan dengan visi dan misi 

perusahaan serta identitas perusahaan, yaitu Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang 

fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan Stakeholders, PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) juga melibatkan publiknya dengan cara bekerjasama dengan para tokoh masyarakat 

untuk menampung aspirasi dan keluhan warga, tidak hanya itu perusahaan juga melakukan 

enganggement dengan pers untuk membantu menyebarkan informasi dan dalam penyampaian 

pesannya dibantu oleh pihak eksternal yaitu BAPPEDA dan Pemerintah Kota Bandung yang 

dipercaya oleh publik. (3) Fase selanjutnya adalah taktik dimana PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) memilih taktik komunikasi seperti tatap muka, dan juga beberapa alat media 

menginformasikan kebijakannya. Untuk komunikasi tatap muka dilakukan seperti Sosialisasi door 

to door  kepada setiap warga, melakukan komunikasi dengan MUSPIKA dan Tokoh Masyarakat, 

melakukan Kerjasama dengan MUSPIDA dan pemerintahan untuk menjadi komunikator yang 

kredibel dan dapat dipercayai oleh masyarakat. Sedangkan untuk alat media untuk 

menginformasikan mengenai kebijakan tersebut, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

menggunakan surat undangan untuk datang ke sosialisasi mengenai penertiban asset dan juga 

penggunaan spanduk saat dilakukannya sosialisasi serta melakukan press release kepada media 

untuk membantu menyebarkan informasi. (4) Untuk Fase terakhir adalah evaluasi,PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) melakukan 2 jenis evaluasi yaitu evaluasi secara menyeluruh kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan oleh tim penertiban asset dan juga evaluasi internal masing-masing 

divisi.  

SARAN. 

(1) Untuk analisis situasi, sebaiknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). lebih 

memperhatikan juga apa yang menjadi hambatan dalam segala aspek, publiknya, dan 

menganalisis publiknya dengan secara mendalam tidak hanya jumlah kepala keluarganya 

saja,tapi juga aspek lainnya seperti latar belakang pendidikan. (2) Sebaiknya dalam 

melakukan analisis dan survey ke lapangan harus dilakukan oleh semua divisi yang 

tergabung dalam tim penertiban asset bukan hanya divisi asset saja sehingga tidak akan 

terjadi kekurangaan data yang bisa berimbas kepada pengimplementasian strateginya. (3) 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memformulasikan strategi PR nya harus 

memperhatikan aspek relasional juga tidak hanya informasional saja kepada publiknya. 

(4) Penggunaan Media Sosial seharusnya diadakan agar dapat tercapai tujuan dari strategi 

itu sendiri yaitu mengedukasi,menginformasikan kepada publik luas serta dapat 

mencounter berita-berita negatif yang dapat menggiring presepsi negatif. 

 

Ucapan Terima Kasih  

 Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga tulisan 

ini dapat diselesaikan tepat waktu. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan Bapak , Ibu dan 

Saudara-saudara sekalian 

 



 

591 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

REFERENSI  

 

Buku 

Agus M, Hardjana. 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal. 

Yogyakarta: Penerbit Kanisius 

 

Alo Liliweri, 1994. Komunikasi Verbal dan Non Verbaal. Bandung: Citra Aditya Bakti 

 

Bungin,Burhan. 2005. PenelitianKuantitatif:KomunikasiEkonomi dan Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, Jakartaa: Gramedia Pustaka. 

 

Creswell, John W. 2013. Research Design. Yogyakarta. Pustaka Pelajar 

 

Fisher, B. Aubrey, 1986. Teori-teori komunikasi, Bandung: CV. Remadja Karya. 

 

Hardjana, Agus M. 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal. Yogyakarta: Kanisius 

 

Hidayat, Dasrun. 2012. Komunikasi Antarpribadi dan Medianya. Yogyakarta : 

Graha Ilmu 

 

Kuswarno, Engkus. 2013. Metedologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi 

Konsepsi,Pedoman, dan Contoh Penelitiannya. Bandung : Widya Padjajaran 

 

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 

 

Mulyana, Deddy. 2005. Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya.Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 

 

Richard West, Lynn H. Turner. 2009. Teori Komunikasi, Jakarta: Salemba Humanika 

 

Sugiyono, Prof. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta 

 

Suranto. 2009. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta : Graha Ilmu 

 

 

 



 

592 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

 

STUDI PERMASALAHAN PENATAAN KAWASAN PULAU PANGGANG, 

KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA 

 

Meyriana Kesuma1, Parino Rahardjo2, Wahyu Kusuma Astuti3  

 
1Jurusan Teknik Perencanaan Kota & Real Estat, Universitas Tarumanagara Jakarta 

Email: meyrianak@ft.untar.ac.id 
2Jurusan Teknik Perencanaan Kota & Real Estat, Universitas Tarumanagara Jakarta 

Email:parinoh@ft.untar.ac.id 
3Jurusan Teknik Perencanaan Kota & Real Estat, Universitas Tarumanagara Jakarta 

Email: wkusumaa@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pulau Panggang merupakan salah satu pulau terpadat yang masih berada di wilayah Ibukota DKI Jakarta. Berada 

di utara wilayah DKI Jakarta dengan luas pulau sebesar 9 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebesar 4.251 jiwa 

dimana kepadatannya mencapai 472,3 jiwa per Ha yang berarti sangat padat menurut standar kepadatan penduduk 

SNI. Padatnya penduduk di wilayah Pulau Panggang mengakibatkan banyaknya permasalahan di pulau tersebut. 

Dimana permasalahan yang terjadi saling terkait satu sama lain. Mulai dari kelayakan hidup masyarakat pulau yang 

dikarenakan kualitas lingkungan hunian yang menurun karena kepadatan penduduk dan juga kepadatan bangunan 

yang ada sampai dengan kebutuhan hunian yang menjadi masalah karena adanya keterbatasan lahan dan jumlah 

penduduk yang terus menerus tumbuh. Dalam melakukan suatu penataan kawasan, diperlukan analisis terhadap 

permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. Pemerintah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu beberapa 

kali mencanangkan program penanganan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi di Pulau Panggang, tetapi 

program tersebut tidak dapat dijalankan karena kurangnya sosialisasi dan terjadi penolakan dari masyarakat pulau 

panggang sendiri. Berangkat dari hal tersebut, Jurusan Perencanaan Kota & Real Estat Universitas Tarumanagara 

melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Seribu untuk melakukan penataan kawasan dimana basis program PKM ini dimulai dengan melakukan studi 

permasalahan yang ada di Pulau Panggang untuk mencari permasalahan utama dari Kawasan Pulau Panggang 

sehingga dengan mudah dilakukan integrasi solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di Pulau Panggang. 

Hasilnya adalah Permasalahan keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian yang merupakan permasalahan utama 

yang saling terkait sehingga terjadi permasalahan turunan lainnya yang terkait dengan penurunan kualitas 

lingkungan hidup di Pulau Panggang. 

Kata kunci: permasalahan, pulau panggang, kebutuhan hunian, small island development  

 

1. PENDAHULUAN 

Pulau Panggang merupakan salah satu dari 11 pulau permukiman yang ada di wilayah 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 472,3 

jiwa per ha. Dengan luas pulau yang hanya sebesar 9 Ha dimana saat ini terjadi penambahan luas 

pulau sebesar 3 Ha yang diakibatkan dari pengembangan reklamasi mandiri yang dilakukan oleh 

masyarakat Pulau Panggang karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal. Kondisi kehidupan 

masyarakat Pulau Panggang dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat di 

wilayah perkampungan di daratan, dimana kondisi fisik kawasan pulau terlihat sangat padat 

dengan bangunan yang massif dan berkonsentrasi ke daratan. Meskipun sebagian masyarakat 

bekerja sebagai Nelayan tetapi sebagian besar lainnya mulai beralih menjadi pedagang. Kondisi 

Pulau Panggang yang padat akan penduduk dan padat bangunan mengakibatkan banyaknya 

permasalahan di kawasan Pulau Panggang tersebut, bukan hanya yang terkait dengan fisik 

lingkungan tetapi juga permasalahan di aspek sosial dan bahkan aspek ekonomi, karena 



 

593 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang meningkat serta adanya perubahan musim 

yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak lagi dapat melaut (menjadi nelayan).  

Dari kondisi tersebut, terdapat urgensi yang tinggi untuk mengatasi permasalahan di Pulau 

Panggang, bukan hanya kondisi fisik tapi juga kondisi masyarakat yang perlu diatasi seiring 

dengan kebutuhan akan kehidupan yang ada di Pulau Panggang tersebut. Oleh karena itu, kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah 

Kabupaten untuk dapat mengimplementasi program yang dapat mengatasi permasalahan yang ada 

di Pulau Panggang tersebut. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Studi permasalahan penataan kawasan Pulau Panggang merupakan tahap awal dalam 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilakukan 

beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan mitra, salah satunya adalah dengan 

melakukan action research dengan pendekatan situasi permasalahan dan pendekatan partisipatif 

yang dilakukan dalam bentuk workshop. Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini 

direncanakan akan ada 3 sampai 4 workshop yang memiliki tujuan yang berbeda. Untuk workshop 

pertama dilakukan untuk mengetahui permasalahan utama di Pulau Panggang secara khusus dan 

secara umum di wilayah Kepulauan Seribu. Dalam workshop ini menghadirkan seluruh satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait termasuk Bupati Kepulauan Seribu yang bersedia 

hadir dan memberikan masukan mengenai permasalahan yang terjadi di Pulau Panggang. Selain 

itu, dalam workshop tersebut juga hadir beberapa LSM dan akademisi yang membahas mengenai 

kondisi kawasan Pulau Panggang. Berikut beberapa SKPD yang terlibat dalam workshop : 

1. Suku Dinas Perumahan 

2. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian 

4. Suku Dinas Perhubungan  

Sebelumnya, tim juga melakukan survey lapangan ke Pulau Panggang untuk mengetahui 

kondisi kawasan fisik, sosial dan ekonomi kawasan Pulau Panggang. Setelah diadakan workshop, 

tim kembali lagi ke lapangan untuk melakukan kroscek dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan 

juga untuk mendapatkan insight dari masyarakat mengenai masalah utama yang mereka hadapi 

selama tinggal di Pulau Panggang, selain itu, pendalaman survey dilakukan untuk beberapa 

permasalahan seperti kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan tempat tinggal, kondisi fisik 

bangunan hunian yang padat (ketinggian, kualitas bangunan, dan jumlah orang yang tinggal di 

dalam hunian tersebut), kemudian dilakukan preliminary focus group discussion dengan beberapa 

warga untuk mengetahui permasalahan apa yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah. Kegiatan 

perliminary FGD tersebut difasilitasi oleh Kelurahan Pulau Panggang. 

 

 
Gambar 1. Foto Kegiatan Workshop 1 

Sumber : Dokumentasi PKM 
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Gambar 2. Foto Kegiatan Preliminary Focus Group Discussion 

Sumber : Dokumentasi PKM 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil survey dan pembahasan dalam workshop serta hasil preliminary focus group discussion, 

didapatkan permasalahan utama yang ada di kawasan Pulau Panggang. Berikut adalah beberapa 

masalah tersebut : 

a. Keterbatasan Lahan 

Lahan yang terbatas di Pulau Panggang menjadi satu permasalahan utama. Jumlah 

penduduk yang terus bertumbuh di wilayah Pulau Panggang menjadi tantangan yang perlu 

dijawab untuk menentukan perencanaan pengembangan permukiman di wilayah Pulau 

Panggang dengan jumlah lahan yang terbatas. Saat ini masyarakat Pulau Panggang masih 

berorientasi kepada daratan, sehingga sebagian besar masyarakat masih berorientasi untuk 

tinggal di landed houses atau rumah tapak yang melekat pada lahan. Hanya sedikit sekali 

masyarakat Pulau Panggang yang tinggal di rumah panggung seperti pada umumnya 

masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau. Hal ini dikarenakan orientasi masyarakat Pulau 
Panggang sama seperti masyarakat di wilayah daratan di Jakarta. 

Bupati Kepulauan Seribu juga menegaskan bahwa masalah disebagian besar wilayah 

Kepulauan Seribu adalah terkait dengan tanah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sejak 

tahun 2017 telah melakukan action terkait permasalahan tanah yaitu dengan melakukan 

pengamanan asset daerah (melakukan pengukuran batas wilayah, sertifikasi, administrasi, dsb), 

dimana pada tahun sebelumnya kegiatan jual beli tanah tidak menggunakan surat sehingga sulit 

diperoleh data mengenai kepemilikan lahan.  

 

Status kepemilikan lahan di Pulau Panggang jika dilihat dari sumber Badan Pertanahan 

Nasional merupakan mayoritas Hak Milik, sementara sebagian lagi memiliki Hak Guna 
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Bangunan, dan ada beberapa lahan yang belum terdaftar. Sementara jika dilihat dari data 

Badan Pusat Statistik (BPS) kepemilikan lahan di Pulau Panggang terdapat tiga tipe yaitu 

kepemilikannya Tanah Negara, Tanah Adat, Tanah Wakaf, dan tanah lainnya. Kepemilikan 

Tanah Adat merupakan yang paling besar yaitu 50% dari keseluruhan lahan di kawasan 

Pulau Panggang. Sehingga dari kedua data tersebut terlihat adanya perbedaan. Dimana hal 

ini sangat penting sebagai dasar perencanaan penataan kawasan Pulau Panggang. 
 

   
Gambar 3. Status Kepemilikan Lahan berdasarkan BPN dan BPS 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

b. Tata guna lahan kawasan Pulau Panggang juga terbatas.  

Hal ini dikarenakan kawasan luas lahan pulau yang tidak begitu luas. Selain itu, 

kawasan Pulau Panggang ini bercampur dengan kegiatan lain yang menunjang kegiatan 

penduduk baik fasilitas social, fasilitas umum, utilitas, dermaga, jalan, RTH, dan ruang 

public lainnya. Juga pelestarian kawasan Pulau Panggang itu sendiri seperti ekosistem 

perairan kawasan Pulau Panggang.  Di dalam Kawasan Pulau panggang tata guna lahan 

untuk hal – hal yang berkaitan dengan usaha perikanan laut seperti Tempat Pelelangan Ikan, 

pasar grosir atau pengecer, dan pengolahan ikan tidak tersedia. Padahal potensi untuk itu 

sudah ada tetapi belum dikembangkan. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta dalam Workshop 1 mengenai 

keterbatasan tata guna lahan yang menjadi penting bagi keberlanjutan hidup masyarakat di 

Pulau Panggang. Sebuah Pulau perlu kemandirian tetapi pada saat bersamaan perlu adanya 

suatu integrasi dengan pulau-pulau lainnya, sehingga optimal untuk beberapa kegiatan. Hal 

tersebut merupakan satu hal yang menjadi perhatian bagi para perencana, bukan hanya 

menjadi perhatian Pemerintah. Rata-rata kehidupan di pulau itu kondisi ekonominya tidak 

terlalu baik, penyebabnya karena kawasan yang terisolir dan jarak yang jauh dari kota 

dengan aksesibilitas yang terbatas, sehingga barang-barang menjadi mahal, bahkan sekolah 

dan akses pelayanan kesehatan pun sulit. Secara umum kondisi sosial ekonomi tidak sebaik 

di daratan. Walaupun sekarang sudah ada internet. Kondisi ekonomi mereka tidak sebaik 
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yang ada di daratan, tidak sebagus yang kita bayangkan. Kebanyakan masyarakat menjual 

produk perikanan dalam bentuk mentah, jadi tidak ada nilai tambahnya. 

Tata Guna Lahan yang baik dan seimbang akan memberikan nilai positif bagi kehidupan 

masyarakat di Pulau. Jika tidak dapat dilakukan di dalam satu pulau, bisa dilakukan dengan 

integrasi antar pulau, dimana konsep integrasi yang tepat perlu dicari agar semakin 

memudahkan masyarakat bukan semakin menyulitkan masyarakat yang ada di pulau. Pulau 

Panggang sendiri memiliki kedekatan dengan dua pulau yaitu Pulau Pramuka, dimana Pulau 

Pramuka merupakan ibukota Kabupaten dan Pulau Karya yang merupakan pulau non-hunian 

yang dapat difungsikan sebagai area utilitas dan resources bagi Pulau Panggang.  

  

Gambar 4. SWRO yang ada di Pulau Karya dan Sosialisasi SWRO oleh Pemerintah DKI Jakarta 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
 

c. Jumlah Penduduk yang terus bertambah 

Perkembangan Pulau Panggang tidak terlalu pesat. Tetapi, perkembangan penduduknya 

sangat pesat. Dengan proyeksi penduduk pada tahun 2020 sebanyak 4.500 jiwa/Ha. Hal ini 

akan berpengaruh pada penggunaan lahan di Pulau Panggang. Pulau Panggang tersebut 

harus dapat menampung penduduk sebanyak kurang lebih 4.500 jiwa/Ha (proyeksi 

penduduk tahun 2020) dengan luasan wilayah 10 Ha. Hal ini perlu diperhatikan secara 

khusus. Karena kapasitas Pulau Panggang juga perlu diperhatikan untuk pengembangan 

kawasan ini sendiri. 

Dengan berkembang tumbuhnya penduduk di kawasan Pulau Panggang dengan pesat 

maka penggunaan lahan di pulau tersebut berpotensi untuk dijadikan permukiman. Bahkan 

pada saat ini beberapa penduduk telah membangun tempat tinggal dengan melakukan 

reklamasi mandiri dan mengambil alih ruang terbuka hijau untuk dijadikan tempat tinggal. 

Tantangan ke depan yang dihadapi Pulau Panggang adalah penduduk yang semakin 

bertambah, dimana kepadatan juga akan bertambah, limbah juga semakin bertambah, 

kebutuhan hunian juga akan semakin bertambah. Saat ini telah terjadi reklamasi illegal yang 

dilakukan di area gosong yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan, diperkirakan jika 

tidak dilakukan program perencanaan pengembangan hunian, maka reklamasi ilegal tersebut 

akan terus bertambah, dan kawasan Pulau Panggang dengan sendirinya akan bertambah, 

bukan dengan cara yang baik, tetapi dapat mengancam kehidupan masyarakat di Pulau itu 

sendiri akibat adanya reklamasi mandiri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan bahkan 
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lebih jauh ancamannya adalah penurunan muka tanah dan ancaman tenggelamnya Pulau 

Panggang.  

Diproyeksikan sejak tahun 2014, diperkirakan di 10 tahun yang akan datang penduduk 

akan bertambah sebesar 1,7% atau bertambah 514 orang. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan 

menjadi masalah, karena luas pulau tidak bertambah, sedangkan penduduknya bertambah 

setiap tahunnya. Perkiraan kami, masyarakat yang didominasi bermata pencaharian nelayan 

tidak mungkin pindah ke tempat lain, karena sumber daya disana dianggap dapat mencukupi. 

Mereka akan pindah jika ada pekerjaan ditempat lain yang lebih terjamin. Sehingga, yang 

kini dilakukan adalah melakukan reklamasi mandiri. Dimana hal ini juga menunjukkan 

sudah adanya masalah dalam hal penyediaan hunian. Padahal inilah sumber dari masalahnya 

bukan solusinya.  

 
Gambar 5. Kondisi Masyarakat di Pulau Panggang 

Sumber : Dokumentasi Survey, Agustus 2017 

 

d. Kondisi lingkungan yang mulai menurun 

Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan kepadatan penduduk yang tinggi, maka 

lingkungan di Pulau Panggang menjadi sangat padat, hal ini terlihat dari kondisi di lapangan 

secara visual dimana permasalahan lingkungan di Pulau Panggang sangat terlihat menurun. 
Jalan-jalan sempit yang berada di tengah hunian penduduk Pulau Panggang, juga beberapa 

area di sepanjang pantai/pinggir laut dimana terdapat tumpukan-tumpukan sampah dan 

bahkan beberapa hunian semi dan non permanen yang padat. 

Dampak lingkungan yang muncul antara lain sampah, RTH kurang/minim atau hampir 

tidak ada, tidak ada vegetasi di area permukiman, tidak ada tanggul penahan yang langsung 

ke kawasan permukiman, tidak ada garis sempadan pantai, jarak antar bangunan sempit/ 

tidak teratur. Untuk penyelesaiannya harus melibatkan secara aktif dari pihak pemerintah, 

akademisi, professional, penghuni pulau sekitar dan resource sekitar, dan khususnya 

penduduk pulau sendiri. Harus berkelanjutan dilihat dari semua aspek, mulai dari aspek  

sosial, ekonomi, juga politik untuk melakukan penataan kawasan Pulau Panggang dengan 

meminimalisir resiko yang ada.  
 

Selain itu, beberapa hal yang juga menjadi indikator menurunnya kualitas lingkungan 

di wilayah Pulau Panggang : 

• Permasalahan sampah dan limbah yang cukup banyak dijumpai di sekitar area hunian. 

• Ruang terbuka hijau sangat minim akibat kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau 

Panggang. 

• Daerah pantai langsung berbatasan dengan permukiman tanpa adanya tanggul penahan 

dan pemecah ombak. 

• Diperlukan vegetasi di sepanjang garis sempadan pantai untuk menjaga pulau dari abrasi. 

• Tidak adanya garis sempadan pantai antara permukiman dengan batas air laut. Jarak 

bebas antar hunian sempit dan tidak ada keteraturan. 
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Terdapat isu lingkungan yang ada di kawasan Pulau Panggang seperti penggunaan 

sumber daya secara tidak efisien, peningkatan penggunaan petisida, pembangunan pulau 

berkelanjutan, pembangunan ekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan perpindahan 

populasi binatang laut, eksplorasi potensi dan sumberdaya, kontaminasi lingkungan, 

hilangnya keanekaragam agro dan rusaknya ekosistem agro, PDRB atau PDB bukan menjadi 

acuan melainkan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat). 

Isu lainnya adalah mengenai sosial ekonomi yang ditemui di kawasan Pulau Panggang 

antara lain Upaya diversifikasi ekonomi pulau – pulau kecil, pendekatan inovatif untuk 

pembebasan hutang, mengikuti dan pengetahuan lokal, mendorong kohesi sosial, 

menemukan kembali peluang bagi anak muda, tantangan baru dalam hal gender, tantangan 

kesehatan warga di pulau, preservasi warisan kultural dan budaya, mendorong pariwisata 

keberlanjutan, migrasi akibat perubahan iklim, masa depan ketahan pangan di Pulau, 

pengelolaan air bersih (menyuling air laut menjadi air bersih), meningkatkan ketahanan 

bencana, dampak sosial dan perubahan iklim, hilangnya sumber daya untuk pembiayaan 

pembangunan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pembahasan mengenai Studi Permasalahan Penataan Kawasan di Pulau Panggang 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Permasalahan utama di Pulau Panggang adalah Keterbatasan Lahan dan Jumlah Penduduk 

yang terus meningkat sehingga terjadi turunan masalah yang berakibat sulitnya penataan 

kawasan di Pulau Panggang karena Pemerintah tidak dapat melakukan penataan jika 

masalah lahan belum pasti sementara keterbatasan lahan untuk memindahkan masyarakat 

akan menjadi persoalan utama. Selain itu, urgensi mengenai kebutuhan tempat tinggal 

layak begitu mendesak diiringi dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi sehingga untuk 

pemenuhan tersebut menimbulkan konflik sosial antar warga, seperti adanya reklamasi 

mandiri untuk pengembangan hunian tempat tinggal, dimana hal ini telah menjadi konflik 

bagi masyarakat sendiri. Beberapa masyarakat menganggap bahwa reklamasi mandiri ini 

telah mendapat persetujuan daripada Pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang juga 

ingin melakukan reklamasi mandisi, sementara reklamasi mandiri didominasi oleh 

masyarakat yang berada di pinggir pulau. 

2. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk berpendapat sehingga masasalah-masalah 

yang dihadapi dimana masalah tersebut sebenarnya bukanlah hal baru tetapi telah lama 

dirasakan oleh masyarakat Pulau Panggang khususnya masyarakat yang telah lama tinggal 

di Pulau tersebut. Beberapa kali dilakukan rencana penataan untuk Kawasan Pulau 

Panggang tetapi tidak ada sosialisasi ataupun tidak adanya turut musyawarah dari 

masyarakat sehingga pelaksanaan penataan mendapat penolakan dari masyarakat. 

3. Pemerintah perlu aktif memetakan permasalahan yang ada dan melakukan pembinaan 

untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang ada di 

dalam kawasan mereka sendiri, seperti misalnya Masalah sampah dan limbah yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat dengan cara waste treatment plan atau masalah ekonomi yang 

dapat dilakukan pembinaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi lokal. Sehingga 

sedikit demi sedikit masalah yang ada di Pulau Panggang dapat terselesaikan sendiri oleh 

masyarakat dan dapat berlangsung secara berkelanjutan. 
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Untuk saran yang dapat diberikan untuk Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah: 

1. Perlu adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk melakukan Penataan Kawasan 

Pulau Panggang dimana permasalahan yang ada di Pulau Panggang cukup complicated dan 

terkait antara satu hal dengan hal lainnya. 

2. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu memberikan banyak 

masukan terkait dengan rencana program untuk perencanaan dan pengembangan di Pulau 

Panggang sehingga rencana yang akan dibuat dalam konteks Penataan Kawasan Pulau 

Panggang dapat terintegrasi dan dapat direalisasikan mengingat potensi permasalahan 

yang masih ada seperti yang telah disampaikan bahwa masih ada potensi isu lingkungan 

dan sosial ekonomi di Kawasan Pulau Panggang. Sehingga dengan integrasi rencana 

program kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi untuk memecahkan satu dari banyak permasalahan yang ada di 

kawasan pulau panggang tersebut. 
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ABSTRAK 

Keberhasilan industri furnitur melibatkan beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat menentukan kualitas produk 

furnitur adalah desainnya. Demikian juga pengembangan industri furnitur di desa Semoyo, Gunungkidul, Yogyakarta, 

diperlukan peningkatan kualitas desain furnitur. Desa Semoyo merupakan area konservasi yang berfungsi untuk 

mencegah kekeringan dan tanah longsor yang sebelumnya sering terjadi karena lingkungannya yang kering dan 

tandus. Dengan usaha swadaya masyarakat, desa Semoyo berhasil melakukan penghijauan. Bukan hanya 

penghijauan, desa Semoyo memiliki hutan rakyat yang produktif dan telah bersertifikasi legal dan lestari. Setiap kayu 

yang berasal dari desa Semoyo telah dilengkapi dengan dokumen resmi, sebagai bentuk dukungan kepada industri 

yang bertanggung jawab baik secara legal maupun bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian oleh Sofiana  

(Sofiana, 2011) tidak spesifik dilakukan pada industri milik masyarakat pengelola hutan yang memiliki sumber kayu 

melimpah, sehingga identifikasi masalahnya kurang tepat untuk desa Semoyo. Penelitian lain di bidang industri 

furnitur juga dilakukan oleh Rochyat  (Rochyat, 2013) dengan penekanan pada proses rekayasa redesign dan 

refurnish sehingga kurang tepat untuk diterapkan pada desa Semoyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat pemilik industri furnitur dalam mengembangkan usahanya, 

terutama di bidang desain. Oleh karena itu metode yang dilakukan adalah studi komparasi terhadap industri lain 

yang telah terlebih dahulu berhasil menembus pasar internasional. Studi banding ini didasarkan pada asumsi bahwa 

desain furnitur dari industri-industri furnitur internasional tersebut, memiliki kualitas desain yang baik sehingga 

dapat diterima oleh pasar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek desain dari furnitur hasil 

produksi masyarakat desa Semoyo mendapatkan respon tidak sebaik dari furnitur hasil produksi industri 

internasional. Beberapa aspek desain yang dibahas adalah bentuk furnitur, tekstur dan warna material, kombinasi 

dan finishing furnitur, serta penilaian desain secara keseluruhan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

furnitur hasil produksi masyarakat desa Semoyo memiliki kualitas desain yang tidak baik, sehingga untuk 

pengembangan industri diperlukan perbaikan desain yang akan meningkatkan kualitas furnitur. 

Kata kunci: desain, furnitur, industri, kayu   

 

1. PENDAHULUAN 

Industri furnitur yang ada di desa Semoyo, Gunungkidul, Yogyakarta, berangkat dari usaha 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada mulanya desa Semoyo sering mengalami 

kekeringan dan tanah longsor dikarenakan kondisi tanah yang tandus. Menyadari kondisi tersebut, 

masyarakat desa Semoyo secara swadaya melakukan penghijauan sehingga masalah tersebut dapat 

teratasi. Penghijauan yang dilakukan oleh desa Semoyo mendapatkan banyak apresiasi dari 

berbagai pihak. Bahkan desa Semoyo telah ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul sebagai Desa 

Kawasan Konservasi pada th 2009. Hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat desa Semoyo telah 

mendapatkan sertifikat legal dan lestari. Namun kayu yang dijual oleh masyarakat memiliki harga 

yang lebih rendah daripada harga kayu Perhutani, sehingga tidak banyak membantu peningkatan 

kesejahteraan. Oleh karena itu masyarakat secara mandiri mengusahakan industri furnitur 

berbahan kayu yang berasal dari hutan tersebut. Dengan menghasilkan barang jadi maka harga 

jual kayu akan meningkat dan diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 



 

602 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Dari data ini dapat kita ketahui bahwa salah satu kekuatan industri furnitur desa Semoyo adalah 

bahan baku kayu yang berlimpah dan bersertifikasi legal dan lestari. 

 

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Semoyo diketahui bahwa mereka mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan industri furnitur yang telah mereka rintis. Saat ini mereka hanya 

memproduksi furnitur berdasarkan pesanan saja, tidak memiliki gudang stok produksi apalagi 

ruang pamer (showroom). Apabila tidak ada pesanan, masyarakat melakukan profesi lain seperti 

guru, peternak, petani ladang, dan lain sebagainya.  

 

Untuk meningkatkan industri furnitur tersebut perlu dikaji permasalahan apa saja yang menjadi 

kesulitan masyarakat desa Semoyo. Pada penelitian ini kajian dibatasi pada aspek desain agar 

penelitian lebih fokus dan terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kriteria 

desain yang dapat diikuti untuk melakukan pengembangan desain furnitur pada produk industri 

furnitur kayu di desa Semoyo. Kriteria desain yang ditemukan akan digunakan sebagai panduan 

desain untuk membuat beberapa alternatif desain pada penelitian selanjutnya, sehingga masyarakat 

dapat secara nyata meningkatkan kualitas desain furnitur hasil produksinya. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode studi komparasi melibatkan 32 orang 

responden untuk mengurangi subjektivitas pada penelitian. 32 orang responden ini terdiri dari 

mahasiswa semester 8 (delapan) Program Studi Desain Interior Universitas Tarumanagara, yang 

mengisi kuisioner melalui Google Form yang disebarkan melalui jaringan sosial. Studi komparasi 

ditujukan untuk mengurangi aspek subjektivitas peneliti sehingga didapatkan kriteria desain yang 

objektif berdasarkan panduan teori estetika. Studi komparasi dilakukan kepada 4 (empat) industri 

yaitu industri desa Semoyo, industri JOGJAtok, industri PalemCraft Jogja, dan Industri Classicca 

Variasi (Enclave). Ketiga industri yang disebutkan terakhir adalah industri furnitur yang telah 

berhasil menembus pasar internasional, sehingga produknya dapat dijadikan pembanding dengan 

desain furnitur dari industri desa Semoyo.  

 

Pembahasan tentang sudut pandang estetika yang disebut dengan Trikonomi Estetika oleh 

Gondokusumo (Gondokusumo, 2005) menyebutkan bahwa pembahasan trikonomi akan 

memberikan perspektif yang lengkap dan komperehensif. Bahwa estetika harus dilihat dari tiga 

sudut pandang, yaitu: 

1. Seniman/ Desainer 

2. Karya Seni/ Karya Desain 

3. Pengamat/ Pengguna 

 

Untuk mengetahui aspek estetika sebagai salah satu pilar desain yang terdiri dari fungsi, kekuatan 

dan keindahan, maka penelitian ini akan melibatkan responden sebagai pengamat. 

 

Keindahan desain furnitur dapat dipahami dari bagaimana aplikasi elemen dan prinsip desain 

diterapkan atau dikomposisikan dan tampak menonjol dari suatu karya desain furnitur  (Jamaludin, 

2007). Elemen desain yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada bentuk (model) furnitur, 

tekstur dan warna material mencakup paduan material maupun finishingnya, serta kesan 

keseluruhan dari contoh produk furnitur masing-masing. 
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Masing-masing dari keempat industri diambil contoh desain furniturnya untuk diambil kesimpulan 

berdasarkan sebaran kuisioner kepada 32 responden. Hasil sebaran kuisioner dianalisis penilaian 

desainnya untuk kemudian dikomparasikan satu sama lain. Hasil kuisioner dari 3 (tiga) industri 

pembanding akan disimpulkan menjadi kriteria desain untuk membantu peningkatan kualitas 

produk furnitur kayu desa Semoyo 

 

.  

Gambar 1. Kuisioner Desain Furnitur (Sumber: dokumentasi tim Peneliti, 2017) 

 

 

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Gaya furnitur mutlak ditentukan oleh detail. Bentuk dan material membangun identitas luas tapi 

ekspresi estetika muncul secara nyata pada sambungan-sambungan. Seorang desainer harus 

menentukan hubungan vertikal maupun horizontal pada batas material dan sambungan, baik yang 

terlihat maupun yang tersembunyi. Material baik sebagai finishing maupun sebagai komponen 

sruktural, pada akhirnya menentukan pilihan detail (Booth & Plunkett, 2014). Pada penelitian ini 

elemen desain yang akan menjadi fokus bahasan adalah bentuk (model) furnitur, material 

(finishing dan paduan materialnya) serta kesan keseluruhan terhadap desain furnitur. 

 

Pembahasan strategi peningkatan produksi mebel di sentra industri kayu pernah dibahas oleh 

Sofiana  (Sofiana, 2011). Disebutkan bahwa faktor penyebab atau penghambat peningkatan 

produksi mebel adalah: 

- Kelangkaan dan kualitas bahan baku kayu 

- Penguasaan teknologi perkayuan yang terbatas 

- Kurangnya inovasi dalam mendesain 
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- Promosi dan pemasaran tidak terpadu 

- Kurang perencanaan pemerintah dalam mengembangkan industri kecil 

 

Dari tinjauan ini kasus industri furnitur kayu di desa Semoyo tidak mengalami kendala kelangkaan 

dan kualitas bahan baku kayu. Dalam hal ini industri di desa Semoyo memiliki kekhususan karena 

memiliki hutan rakyat yang dikelola secara legal dan lestari. 

 

Penelitian lain di bidang furnitur dilakukan oleh Rochyat  (Rochyat, 2013) ditujukan untuk 

meningkatkan daya jual furnitur berbahan kayu jati dengan rekayasa teknik redesign dan refurnish 

dengan acuan desain furnitur dari sebuah perusahaan furnitur besar di Jakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses finishing mempengaruhi kualitas furnitur. Namun karena kekuatan 

produk industri furnitur desa Semoyo adalah bahan kayu yang diekspos keindahan warna dan 

motif naturalnya, maka proses finishing duco sebagaimana disarankan pada penelitian ini menjadi 

kurang tepat. 

 

Terkait usaha pengembangan industri yang berkelanjutan, telah dipaparkan oleh Widyani  

(Widyani, 2017) dalam Seminar Internasional di ITB. Paparan tersebut menghasilkan kriteria 

panduan bagi pengembangan industri yang berkelanjutan, yaitu: 

- Ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

- Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan desain 

- Rencana pemasaran mencakup promosi dan segmentasi pasar 

- Pengembangan tenaga listrik alternatif yang berkelanjutan 

- Perencanaan kawasan industri yang berkelanjutan 

- Peraturan pemerintah yang mendukung masyarakat 

 

Diseminasi tersebut menekankan pada pentingnya industri berkelanjutan sebagai potensi desa 

Semoyo, yang salah satu identifikasi permasalahannya adalah minimnya pengetahuan dan 

kemampuan desain untuk mendukung pengembangan produk furnitur. 

 

Sebagai masyarakat yang memiliki sumber daya alam berlimpah berupa kayu legal dan lestari, 

masyarakat desa Semoyo sebagai pengelola hutan rakyat perlu mengetahui bagaimana 

memanfaatkan kayu secara baik. Hal ini telah dijelaskan oleh ILO (International Labour 

Organization) dalam buku yang berjudul ‘Memanfaatkan Bahan Kayu Berkualitas Secara Efektif’  

(ILO, 2004). Dalam buku itu dijelaskan bahwa langkah-langkah memperbaiki industri mebel, 

adalah: 

- Menggunakan kayu berkualitas 

- Menggunakan kayu alternatif 

- Pengeringan kayu yang tepat 

- Pengawetan kayu dengan benar 

- Penyimpanan kayu dengan baik 

- Proses mesin yang aman dan efisien 

- Memanfaatkan sisa kayu 

- Kontrol kualitas yang benar 

- Menghasilkan produk unggulan 
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Uraian dalam buku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Semoyo, sehingga menjadi salah 

satu referensi utama bagi peneliti. Kasus industri furnitur desa Semoyo menjadi menarik ketika 

inisiasi industri furnitur muncul dari mereka sendiri, dengan kesadaran terhadap potensi alam dan 

keterbatasan sumber daya manusia, mereka terus melanjutkan industri tersebut. Semangat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ini perlu mendapat dukungan dari segala pihak. 

Sehingga dalam penelitian ini dicari kelemahan desain pada furnitur hasil produksi desa Semoyo, 

untuk dijadikan panduan desain furnitur pada penelitian selanjutnya. 

 

Kualitas desain contoh furnitur produksi desa Semoyo menurut responden: 

 
Gambar 28. Meja Makan Produksi Industri Desa Semoyo 

(sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk tidak 

menarik dan 

membosankan (77,4%) 

b. Perpaduan material 

tidak menarik (54,8%) 

c. Finishing material tidak 

menarik (61,3%) 

d. Karakter secara 

keseluruhan adalah 

sederhana dan 

membosankan (96,8%) 

 

Dapat disimpulkan bahwa menurut para responden, kualitas desain furnitur hasil produksi desa 

Semoyo adalah tidak menarik dan membosankan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan kualitas 

desain untuk meningkatkan daya jual furnitur tersebut. 

 

Sementara itu kualitas desain furnitur dari ketiga industri yang berhasil memasuki pasar 

internasional adalah sebagai berikut: 
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a. Contoh desain furnitur dari industri JOGJAtok 

 
Gambar 3. Desain Meja Konsol Produksi JOGJAtok 

(sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk unik, tidak 

seperti desain lain yang 

serupa (67,7%) 

b. Perpaduan material unik, 

(51.6%) 

c. Finishing material cukup 

menarik (48,4%) 

d. Karakter secara keseluruhan 

adalah sederhana dan unik 

(48,4%) 

 

 
Gambar 4. Desain Meja Tamu Produksi JOGJAtok 

(sumber: JOGJAtok, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk unik, tidak 

seperti desain lain yang 

serupa (45,2%) 

b. Perpaduan material cukup 

menarik, (41,9%) 

c. Finishing material cukup 

menarik (46,7%) 

d. Karakter secara keseluruhan 

adalah sangat menarik, rumit 

dan unik (48,4%) 

 

e. Contoh desain furnitur dari industri PalemCraft Jogja 

 

Gambar 5. Meja Konsol Produksi PalemCraft Jogja 

(sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk cukup 

menarik (51,6%) 

b. Perpaduan material cukup 

menarik, (45,2%) 

c. Finishing material cukup 

menarik (51,6%) 

d. Karakter secara keseluruhan 

adalah sederhana dan unik 

(50%) 
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Gambar 6. Meja Samping Produksi PalemCraft 

Jogja (sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk cukup 

menarik (51,6%) 

b. Perpaduan material sangat 

menarik, unik (61,3%) 

c. Finishing material sangat 

menarik, unik (50%) 

d. Karakter secara keseluruhan 

adalah sederhana dan unik 

(67,7%) 

 

f. Contoh desain furnitur dari industri Enclave 

 
Gambar 7. Meja Makan Produksi Enclave  

(sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk tidak 

menarik (46,7%) 

e. Perpaduan material cukup 

menarik (41,9%) 

f. Finishing material tidak 

menarik (54,8%) 

g. Karakter secara keseluruhan 

adalah sederhana dan 

membosankan (61,3%) 

 
Gambar 8. Meja Tamu Produksi Enclave  

(sumber: dokumentasi tim peneliti, 2017) 

Hasil kuisioner: 

a. Karakter bentuk cukup 

menarik (41,9%) 

b. Perpaduan material cukup 

menarik, (51,6%) 

c. Finishing material cukup 

menarik (56,7%) 

d. Karakter secara keseluruhan 

adalah sederhana 

membosankan (38,7%) 
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Berdasarkan hasil sebaran kuisioner tersebut didapatkan hasil bahwa desain furnitur dari ketiga 

perusahaan ekspor furnitur (JOGJAtok, PalemCraft Jogja dan Enclave) memiliki kualitas desain 

berikut: 

a. Karakter bentuk sangat menarik dengan keunikan tertentu 

b. Paduan material yang unik. 

c. Finishing material yang unik. 

d. Karakter keseluruhan cenderung sederhana dan unik.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas 

desain pada produk furnitur dari industri desa Semoyo dengan ketiga industri eksportir furnitur. 

Semua  produk furnitur dari ketiga industri eksportir furnitur kayu mendapatkan respon yang 

positif dari responden. Sementara produk furnitur industri Desa Semoyo justru sebaliknya, 

mendapatkan respon yang kurang baik. Perbedaan kualitas desain tersebut berdampak pada 

penjualan produk furnitur. Desain yang baik meningkatkan penjualan produk furnitur. 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk furnitur dari industri desa Semoyo memiliki kualitas 

desain yang kurang memenuhi aspek estetika, sehingga perlu melakukan perbaikan untuk 

meningkatkan kualitas produknya. Sebagaimana dirumuskan pada bagian analisa, bahwa kualitas 

desain yang dapat dijadikan panduan untuk desain furnitur adalah memiliki keunikan dalam hal 

bentuk, paduan maerial, finishing material yang kemudian secara keseluruhan memberikan kesan 

berbeda dengan produk furnitur yang lainnya. Oleh karena itu pertimbangan desain mutlak 

diperlukan untuk pengembangan industri furnitur kayu di desa Semoyo, Gunungkidul, 

Yogyakarta. 

 

Berdasarkan kesempulan tersebut maka disarankan agar hasil penelitian ini ditindaklanjuti dengan 

penelitian yang memiliki luaran berupa alternatif desain furnitur dengan kualitas desain yang lebih 

baik. Dengan menimbang kualitas desain furnitur ketiga industri eksportir furnitur tersebut di atas, 

bukan berarti desain furnitur industri desa Semoyo harus memiliki kualitas serupa. Diharapkan 

alternatif desain yang menjadi luaran penelitian selanjutnya memiliki ciri khas yang membedakan 

produk furnitur industri desa Semoyo dengan produk industri lain. Dalam hal ini ciri khas yang 

disarankan adalah fokus penggunaan material kayu solid dengan kombinasi material kayu solid 

dari jenis berbeda sehingga memiliki corak dan warna yang berbeda juga. Penggunaan jenis kayu 

berbeda pada sebuah desain furnitur memberikan kontras yang memungkinkan untuk ekspos 

konstruksi furnitur berupa sambungan kayu. 
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ABSTRAK 

 
Perkembangan kawasan industri di Indonesia, khususnya Jawa Timur dapat diharapkan menunjang perekonomian 

wilayah  timur Indonesia. Pengembangan kawasan Industri di Jawa Timur saat ini lebih berkembang di Surabaya, 

Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Sidoardjo. Keberadaan kawasan ini didukung infrastruktur yang memadai mulai dari 

jalan hingga ketersediaan pelabuhan pada Terminal Teluk Lamong dan Pelabuhan Perak. Keberagaman 

pengembang Kawasan Industri yaitu pihak Pemerintah dan Swasta. Penelitian menemukan perbandingan antara 

kawasan industri yang dikembangkan oleh pihak pengembang swasta dan pemerintah dalam hal jenis kegiatan 

industri yang dominan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui profil Kawasan Industri di Jawa Timur, dan 

mengetahui penerapan konsep kawasan Industri berkelanjutan di Jawa Timur. Metode pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menemukan adanya perbedaan konsep pengembangan 

kawasan industri antara kawasan yang dikembangankan swasta dengan pemerintah.  

Kata Kunci: Infrastruktur, Kawasan Industri, Pembangunan Berkelanjutan, Masterplan 

 

1. Pendahuluan 
 

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian  telah meletakkan industri sebagai 

salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup  besar  kepada  pemerintah  untuk  

mendorong  kemajuan  industri  nasional secara  terencana.  Peran  tersebut  diperlukan  dalam  

mengarahkan  perekonomian nasional  untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan  dari 

Negara lain yang lebih dahulu maju.   

Kemajuan  industri  nasional  secara  terencana  tidak  luput  dari  beberapa peraturan  menteri  dan  

perundang-undangan  seperti  UU  Nomor  3  Tahun  2014 Tentang  Perindustrian,  Peraturan  

Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2015  Tentang RIPIN 2015-2035, Peraturan Pemerintah Nomor 

142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pembangunan  Kawasan Industri,  Peraturan  Menteri Perindustrian 

Nomor 39  Tahun 2016  Tentang  Cara  Pemberian  Izin Usaha  Kawasan  Industri  dan  Izin 

Perluasan Kawasan Industri.  

 

Perkembangan kawasan industri di Indonesia, khususnya Jawa Timur dengan lokasi daerah yang 

menunjang perekonomian Indonesia timur. Pengembangan kawasan Industri di Jawa Timur saat 

ini lebih berkembang di Ring 1 seperti Surabaya Industrial Estate (SIER), PIER Pasuruan, 

Kawasan Industri Gresik (KIG), Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Maspion Gresik. Potensi 

yang dijanjikan di Ring I tersebut memang sangat besar karena memiliki infrastruktur pendukung 

yang memadai mulai dari jalan hingga ketersediaan pelabuhan Terminal Teluk Lamong dan 

Pelabuhan Perak. Selain itu, adanya perkembangan infrastruktur yang memadai untuk aktivitas 

industri juga menjadi salah satu pertimbangan Surabaya dan sekitarnya menjadi lokasi yang cukup 
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berkembang dalam hal kegiatan Industri. Selain potensi tersebut, adanya keberagaman 

pengembang kawasan Industri yaitu pihak Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Dalam hal ini 

Kawasan Industri yang dikembangkan oleh pihak Pemerintah Daerah adalah Surabaya Industrial 

Estate Rembang (SIER), Pasuruan Industrial Estate Rungkut (PIER). Sedangkan Kawasan Industri 

yang dikembangkan oleh pihak Pengembang Swasta adalah Ngoro Industrial Park (NIP) 

Mojokerto, Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE). Sehingga, penelitian ini akan memiliki 

fokus mengenai perbandingan antara kawasan industri yang dikembangkan oleh pihak 

pengembang swasta dan pihak pemerintah daerah dalam hal jenis kegiatan industri yang dominan, 

asal penyewa (tenant), pengelolaan kawasan, lalu luas lahan yang disewakan oleh penyewa 

(tenant) di dalam suatu kawasan industri.  

 

Industri  adalah  seluruh  bentuk  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah bahan  baku  dan/atau  

memanfaatkan  sumber  daya  industri  sehingga menghasilkan  barang  yang  mempunyai  nilai  

tambah  atau  manfaat  lebih tinggi,  termasuk jasa industri.  (UU No. 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian).   Beberapa  istilah  perindustrian  menurut  UU  No.  3  Tahun  2014 tentang  

Perindustrian: Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha 

industri yang berkedudukan di Indonesia.  

 

Kawasan Industri sering  juga  disebut  sebagai   Industrial  Estate   atau   Industrial  Park .  

 

Pada  UU  No.3  Tahun  2014  tentang  Perindustrian,  infrastruktur industri  termasuk  ke  dalam  

pembangunan  sarana  dan  prasaran  industri. Penyediaan  infrastruktur  industri  paling  sedikit  

meliputi  lahan  industri berupa  KI atau  kawasan  peruntukkan  industri,  fasilitas  jaringan energy 

dan kelistrikan, jaringan  telekomunikasi,  sumber  daya  air,  sanitasi  dan  jaringan transportasi.  

Penyediaan  infrastruktur  ini  dapat  dilakukan  melalui  3  cara, pengadaan  oleh  Pemerintah  atau  

Pemerintah  Daerah,  kerjasama  pemerintah dengan pihak swasta, atau pengadaan  yang 

sepenuhnya dimiliki oleh swasta.  

  

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu utama di dunia terkait dengan pembangunan yang 

bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia seluruh dunia. Pembangunan  Berkelanjutan  

diartikan  sebagai  “pembangunan  yang  memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri  (Rogers,  Jalal,  

Boyd,  2008,p.42)”. Pembangunan  berkelanjutan  ditunjang oleh 3  pilar, yaitu: ekonomi, 

lingkungan dan  sosial.    Pembangunan  berkelanjutan  ditentukan  oleh  3  faktor  yaitu:  (1) 

Konsumsi,  (2)  Produksi,  (3)  Distribusi  (Rogers,  Jalal,  Boyd,  2008,  p.65). Berdasarkan  hal  ini  

kota  memerlukan    lahan,  pangan  dan  energi  yang  dapat memenuhi kebutuhan hidup warganya 

secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia mendorong meningkatnya 

daya beli dan konsumsi  masyarakat, demikian juga dengan bisnis, perdagangan dan    industri  

mengalami  peningkatan  produksi  yang  mendorong  terjadinya investasi baru memperbesar 

kapasitas produksi yang pada akhirnya memerlukan lahan.  Luas lahan yang  terbatas namum 

pertumbuhan perumahan, perdagangan, dan    bisnis  terus  tumbuh  membutuhkan  lahan,  

mengakibatkan  optimalisasi penggunaan  lahan  pada  suatu kawasan, dan dapat ber akibat 

berkurangnya luas ruang terbuka hijau  dan semakin meluasnya permukaan tanah kedap air. Hal ini 

berakibat terjadinya limpasan air permukaan dan terganggunya siklus hidrologi. Menurut Rogers, 

Jalal, Boyd, (2008, p.66). “membicarakan konsumsi tidak hanya bicara jumlah sumber daya yang 

dikonsumsi tetapi juga pola konsumsinya”. Terdapat  5 alasan terkait dengan pola konsumsi,  antara 

lain: (1) Efisiensi ekonomi tidak dapat memenuhi hasrat mengkonsumsi sumber daya alam berikut 

pola konsumsi, (2) Konsumsi merupakan kunci memahami perubahan kebijakan, sebagai fokus 

pada sisi permintaan, (3) Pola konsumsi mengungkapkan apa yang dikonsumsi dan apakah itu 
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memenuhi kebutuhan dasar orang, (4) Pola kemiskinan mengilustrasikan  bahwa  miskin  tidak  

hanya  mengurangi  konsumsi  tetapi  juga mengurangi pencemaran, dan mereka  terkena dampak 

langsung jika lingkungan terdegradasi,  (5)  Pola  konsumsi  menginformasikan  banyak  tentang  

masalah hubungan antara: pertumbuhan ekonomi, kepuasan dan kebutuhan dasar, aspirasi manusia.  

 

Faktor konsumsi menggambarkan masyarakat  yang membutuhkan  barang dan  jasa  secara  terus  

menerus,  demikan  juga  dengan    faktor  produksi,  yang menghasilkan emisi. Keduanya dapat 

dihitung dengan  ecological footprint  dengan demikian pada produksi diupayakan penggunaan 

bahan baku dan energi seefisien mungkin. Faktor distribusi terkait dengan akses untuk 

mendapatkan sumber daya yang didapat oleh seluruh masyarakat dan mengurangi gap yang lebar 

antara orang kaya  dan  miskin.  Pada  pengembangan  kawasan  industri  harusnya  tidak  hanya 

diperuntukkan  bagi  kelompok  kaya,  tetapi  juga  memberikan  kesempatan  pada kelompok 

menengah bawah.  

Pengembangan  kawasan  industri  harus  dapat  mempresentasikan keanekaragaman sosial, yaitu: 

kelas sosial, suku, agama, dan ras.   Faktor produksi sebagai  penentu  pembangunan  berkelanjutan  

melalui  proses  produksi  selain berpengaruh terhadap ekonomi juga akan berpengaruh terhadap  

lingkungan dan sosial. Ada lima masalah dasar dengan pola produksi saat ini (Rogers, Jalal, Boyd, 

2008, p. 71), antara lain: (1) Penggunaan material dan proses yang menyebabkan degradasi 

lingkungan dan bahaya kesehatan , (2) ketidak efisienan  produksi, yang menyebabkan  kerugian  

sistem  dan  degradasi  lingkungan,  (3)  Kegagalan  untuk mencerminkan eksternalitas negatif pada 

biaya produk, (4) Subsidi energi, air, dan pupuk,  yang menguntungkan sebagian  besar orang   

tergolong tidak miskin,  (5) biaya transaksi, yang secara signifikan lebih tinggi bagi masyarakat 

miskin.     

 

Pengembangan kawasan industri yang hanya bertumpu pada pembangunan gedung (perumahan, 

kawasan Bisnis, perdagangan, industri)  mengabaikan ruang terbuka hijau, dan konservasi air tanah 

akan  mengakibatkan terjadinya penurunan “ kualitas  lingkungan.    Menurut  Roberts,  Jalal,  Boyd  

(2008,  p.  76).  Distribusi sumber daya merupakan faktor terkait pembangunan  berkelanjutan,  

bagaimana mengurangi  jarak  yang lebar kelompok berpenghasilan kaya dengan kelompok” 

miskin? .  Pada  pengembangan  kawasan  industri  harusnya  tidak  hanya diperuntukan  bagi  

kelompok  kaya,  tetapi  juga  memberikan  kesempatan  pada kelompok  menengah  bawah  karena  

pada  kedua  kelompok  ini  ada  saling ketergantungan  satu  sama  lain.  Pengembangan  kawasan  

industri  harus  dapat mempresentasikan keanekaragaman sosial, yaitu: kelas sosial, suku, agama, 

dan ras.  

 

Pada  gambar  1.1  memperlihatkan  hubungan  masing-masing  pilar  yang saling terkait, titik pusat 

dari hubungan ini menggambar keberlanjutan, sedangkan hubungan antara pilar ekonomi dengan 

lingkungan menggambarkan pembangunan tanpa merusak lingkungan artinya bahwa kedua pilar  

ini dapat saling mendukung secara  terus  menerus  tanpa  merusak  satu  sama  lain  (viable ).  

Hubungan  pilar lingkungan dengan sosial menggambarkan toleransi ( bearable ), dimana 

masyarakat yang hidup pada suatu lingkungan harus juga dapat menikmati yang dihasilkan oleh 

lingkungan tersebut, sebaliknya masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut harus  dapat  

menjaga  keberlanjutan  lingkungan  tersebut.  Sedangkan  hubungan antara  pilar  sosial  dengan  

ekonomi  menggambarkan  keadilan  (equitable )  atau keseimbangan,  dengan  demikian  

pengembangan  kawasan  industri      masyarakat secara keseluruhan mendapatkan kesempatan 

menikmati pertumbuhan ekonomi di mana kawasan industri tersebut berada, hubungan antara pilar 

ekonomi dan sosial pada prinsipnya harus menghindari adanya gap yang lebar antara kelompok 

sosial, dan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan.  
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Gambar 1.1  Tiga Elemen Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber: Rossi, Gastaldi & Gecchele.(2012). 

 

 

“Kawasan industri yang terencana dan terorganisir dengan baik, yang didefinisikan oleh 

serangkaian parameter kualitas seperti efisiensi ekonomi, kualitas lingkungan dan kualitas 

sosial, dapat menjadi jawaban bagi keberlanjutan. Selain itu, kawasan semacam itu dapat 

mendukung keberlanjutan industri individu yang berada di dalamnya dengan tempat kerja 

berperforma tinggi sehingga memungkinkan industri mengupayakan efisiensi dan 

keuntungan, mengurangi risiko litigasi lingkungan dan citra pasar yang lebih baik serta citra 

publik (Gupta, 2017).”  

 

Air hujan yang jatuh pada kawasan industri harus dapat dikelola untuk mempertahankan air bawah 

tanah dan mengurangi dampak aliran permukaan (run off). Dapat dilakukan beberapa rekayasa, 

antara lain (Gupta, 2017):1) Saluran air hujan di seluruh kawasan industri sesuai dengan medan 

dan drainase, (2) Sistem pengelolaan storm water terdesentralisasi untuk efektivitas biaya, (3) 

Pengumpulan dan perawatan run-off hujan pertama pada tingkat curah hujan puncak 1 jam dan 

koefisien run-off 80% untuk menghindari risiko kontaminasi, (4) Fasilitas pemanenan air hujan, 

(5) Kolam/pond  terintegrasi ke dalam lanskap hijau, (6) Daur ulang / penggunaan kembali 

ketentuan untuk keperluan industri, hortikultura / irigasi. 

 

Kebutuhan air bersih dapat dipasok dari atau luar kawasan industri, idealnya seluruh kebutuhan air 

bersih dipasok berdasarkan hasil olahan dengan bahan baku air permukaan, bukan air tanah, 

kebutuhan air bersih di kawasan industri, yaitu sebesar  1 L/detik/hari (Standar Nasional Indonesia 

SNI 19-6728.1-2002 ).  

   

Pengolahan limbah cair harus tersentralisasi dan kelola secara komunal pada sebuah  Waste Water 

Treatment Plant  (WWTP) yang dialirkan melalui pemipaan dengan sistem grativi (Gupta, 2017):, 

dengan demikian letakan WWTP harus berada daerah yang elevasinya rendah. Hasil pengolahan 

air lmbah cair setelah mencapai baku mutu yang ditetapkan pemerintah dapat dibuang keluar 

kawasan industri atau dapat dimanfaatkan sebagai air bersih, misalkan untuk bilas atau sebagai 

pencuci kendaraan bermotor atau siram tanaman. limbah padat dapat dikelola dengan pola 

pengolahan limbah padat sudah memenuhi standar 3R (Reuse,  Recycle,  Reduce ),  dan  limbah  

cair  apakah  ditampung  dan  diolah  secara  komunal atau terdesenralisasi pada tiap tiap unit  yang 

berada pada  kawasan industri. Pengankutan limbah padat harus memperhatikan aspek keamaanan 

dan kesehatan, terutama pada limbah padat yang harus keluar dari kawasan industri. 

Pengembangan kawasan industri diharapkan dapat mengembangkan ekonomi di  kawasan  pada  
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lokasi  berada,  pengembangan  ekonomi  kawasan  dapat  diukur dengan menggunakan produk 

domestik regional bruto.  “Pengertian  domestik/regional  daerah  kabupaten/kota (PDRB).  

Transaksi  Ekonomi yang dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah 

tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat ( residen) dari daerah tersebut  

atau masyarakat  lain (non-residen). Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya 

berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Pendapatan yang timbul oleh karena 

adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik (Badan Pusat Statistik, 2012).” 

Pertumbuhan  ekonomi kabupaten/kota dilakukan dengan membandingkan besar an nilai PDRB 

dari tahun-ketahun.  

 

Salah satu alat ukur untuk melihat pengaruh keberadaan Kawasan Industri terhadap masyarakat 

selain PDRB adalah Indeks Pembangunan Manusia (IMP), yang merupakan hasil pengukuran dari 

a) Pendapatan masyrakat b) Kesehatan, antara lain umur harapan hidup c) Pendidikan yan diukur 

lama pendidikan yang ditempuh oleh rata-rata penduduk suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2012). 

 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui profil Kawasan Industri di Jawa Timur, dan 

mengetahui konsep Kawasan Industri berkelanjutan di Jawa Timur. Metode pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menemukan adanya perbedaan konsep 

pengembangan kawasan industri antara kawasan yang dikembangankan swasta dengan 

pemerintah.  

2. Metodologi Penelitian 
  

Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Penelitian  

menekankan  pada  interpretasi  subyektif,  untuk  mengkaji  hasil  penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti.  Penelitian dengan melakukan observasi  lapangan dapat  dianggap  sebagai 

pendekatan  yang  luas  pada  penelitian  dengan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan 

sampling digunakan pusposive sampling dengan obeservasi terhadap fenomena yang menarik, 

maupun melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui perkembangan dan 

pengembagan obyek studi: secara rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

  

1. Observasi  keadaan  kawasan  industri  yang  menjadi  objek  penelitian,  terhadap      infrastruktur 

dan kavling industri.  

 

2. Wawancara  mendalam  terhadap  pengembang  dan  pengelola  kawasan  industri untuk  

mengetahui  masalah  yang  dihadapi  dan  solusi  diambil didalam  kawasan industri, maupun  

terhadap masalah sosial  yang terjadi  dengan penduduk sekitar kawasan. 

 

2.1   Lokasi Penelitian    

 

Kawasan Industri jawa Timur tersebar pada beberapa lokasi, antara lain: Kota Surabaya,Kabupaten 

Sidoardjo, Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Tuban 

(Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 Lokasi Geografis 

Sumber: Peta Administrasi Provinsi Jawa Timur 

Lokasi penelitian mengambil beberapa kawasan Industri di Jawa Timur yang termasuk dalam 

Himpunan Kawasan Industri (HKI), yang tersebar dibeberapa wilayah, antara lain : Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Gresik, dan Kabupaten Tuban.  

 

2.2.    Jenis dan Sumber Data  
 

Jenis data terdiri  dari  data kualitatif dan data kuantitatif.   Data kualitatif  yang dikumpulkan 

adalah: kondisi eksisting Kawasan Industri yang diperoleh dari observasi lapangan yang telah 

dilakukan, serta   in-depth interview  terhadap pengelola kawasan Industri. Data kuantitatif yang 

dibutuhkan adalah seperti data luas lahan, jumlah tenant, asal tenant dan jenis atau klasifikasi 

Industri tenant yang menyewa pada satu kawasan Industri  yang  termasuk  dalam  objek  penelitian.     

 

Pada penelitian ini, data bersumber dari data primer dimana data primer tersebut berupa data yang 

didapat dari sumber pertama, Sumber data primer didapat dari hasil kuesioner, informan/ 

narasumber, dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data primer yang didapat adalah data 

kondisi eksisting Industri yang terdiri dari IPAL, Infrastruktur, kondisi lingkungan, dll yang berupa 

dokumentasi berdasarkan hasil dari observasi lapangan. Selain itu, data dari informan atau 

narasumber dalam hal ini adalah pengelola yang berupa data jumlah tenant, luas tenant, klasifikasi 

industri tenant yang berada di suatu kawasan industri.  

 

3. Hasil Dan Pembahasan   

 

Industri yang berada di Provinsi Jawa Timur, meliputi industri Agrokimia, Industri logam, mesin, 

tekstil, Industri alat transportasi, elektronika, dan telematika. Lokasi Industri di Wilayah Jawa 

Timur tersebar di beberapa kabupaten dan kota, di samping itu industri ada yang beroperasi pada 

suatu kawasan industri, ada pula yang berdiri sendiri dengan memanfaatkan  jalan raya tersedia 
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dan dapat dimanfaatkan untuk akses industi/pabrik yang tesebut.  

 

3.1.  Profil industri Kawasan Industri 

 

Kawasan industri di Jawa timur tersebar di beberapa kabupaten/ kota, seperti terlihat pada tabel 

3.1 di bawah ini: 

 

Tabel 3.1  Kawasan Industri di Jawa Timur dan Lokasinya 
 

Lokasi Tahun 

Pengembangan 

Kawasan Industri Luas (Ha) Topografi 

1 Surabaya 1974 Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 246 Datar 

2 Sidoarjo 1985 Sidoarjo Industrial Estate Brebek 

(SIEB) 

87 Datar 

3 Pasuruan 1992 Pasuruan Industrial Estate Rembang 

(PIER) 

556 Datar 

4 Mojokerto 1991 Ngoro Industrial Park (NIP) 215 Berbukit 

5 Gresik 1999 Maspion Industrial Estate (MIE) 341,5 Datar 

6 Gresik 2000 Kawasan Industri Gresik (KIG) 135 Datar 

7 Gresik 2013 Java Integrated Industrial and Ports Estate 

(JIIPE) 

2933  Datar 

8 Tuban 2014 Kawasan Industri Tuban (KIG) 227 Datar 

 

Industri di Jawa Timur, meliputi industri agrokimia, industri logam, mesin, tekstil dan aneka 

industri, industri alat transpostasi, dan elektronika. Pada tabel 3.2 dapat dilihat jumlah usaha, nilai 

investasi, dan nilai produksi. 

 

   Tabel 3.2 Profil Industri di Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Industri 

 

No Jenis Industri 
Unit 

Usaha 

Tenaga 

Kerja 

Nilai 

Investasi 

(Milyar 

Rupiah) 

Nilai 

Produksi 

(Milyar 

Rupiah) 

1 Industri Agrokimia 1.342.436 5.160.106 42.404 19.126 

2 Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka 

industri 

241.438 984.482 376.872 112.538 

3 Industri Alat Transportasi, Elektronika, 

dan Telematika 

38.672 157.854 8.838 3.740 

Jumlah 1.622.546 6.302.442 428.114 135.404 

Sumber: BPS, 2016 

 

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa kawasan industri di wilyah Jawa Timur selain dimanfaatkan 

oleh industri dari dalam negeri juga berasal dari luar negei, dengan demikian kawasan industri di 

wilayah Jatim harus memperperhatikan masalah lingkungan, misalnya memiliki pengolahan 

limbah secara komunal, maupun tidak menimbulkan banjir saat hujan, dan aman dan nyaman bagi 

para investor baik pengusaha lokal mapun  luar negeri. 
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Tabel 3.3 Negara Asal Penguna  Kawasan Industri 

 
Lokasi Kawasan Industri Asal Negara Asal Pengguna 

1 Surabaya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Belanda, Singapore, Australia, 

Jerman, Korea, Prancis, China, Jepang 

, Indonesia. 

2 Sidoarjo Sidoarjo Industrial Estate Brebek 

(SIEB) 

Indonesia 

3 Pasuruan Pasuruan Industrial Estate Rembang 

(PIER) 

Australia, Belanda, India, Singapore, 

Jerman, USA, Korea, Taiwan, Jepang 

, Malaysia, Indonesia, Konsorsium, 

Lain-lain. 

4 Mojokerto Ngoro Industrial Park (NIP) Jepang, Taiwan, Korea, Perancis, dan 

Peru, Thailand.  

5 Gresik Maspion Industrial Estate (MIE) India, Singapore,Jerman , USA 

,Korea, China, Malaysia, Indonesia, 

Konsorsium (14.5%), Lain-lain  

6 Gresik Kawasan Industri Gresik (KIG) Australia, Jerman, USA, Indonesia. 

7 Gresik Java Integrated Industrial and Ports Estate 

(JIIPE) 

Konsorsium , Indonesia, Lain-lain. 

8 Tuban Kawasan Industri Tuban (KIG) Korea , Indonesia. 

 

“Kawasan industri yang terencana dan terorganisir dengan baik, yang didefinisikan oleh 

serangkaian parameter kualitas seperti efisiensi ekonomi, kualitas lingkungan dan kualitas 

sosial, dapat menjadi jawaban bagi keberlanjutan. Selain itu, kawasan semacam itu dapat 

mendukung keberlanjutan industri individual yang berada di dalamnya dengan tempat kerja 

berperforma tinggi sehingga memungkinkan industri mengupayakan efisiensi dan 

keuntungan, mengurangi risiko litigasi lingkungan dan citra pasar yang lebih baik serta citra 

publik (Gupta, 2017)”. 

3.2 Pengembangan Kawasan industri 

Pada pengembangan kawasan industri, setiap pengembangangan harus menyiapkan master plan 

maupun rencana detail infrastuktur, seperti jalan, drainase, pengolahan limbah cair/padat, 

pengolahan air besih. Menurut Gupta (2017), untuk menjadikannya berkelanjutan, kawasan 

industri perlu direncanakan dengan infrastruktur yang efektif untuk mendukung industri yang 

berada di kawasan industri serta menghadapi dampak lingkungan yang negatif, dan isu perubahan 

iklim dan efisiensi sumber daya (energi, material, dan air), yang juga dapat ditingkatkan sehingga 

industri yang ada dapat melakukan investasi yang lebih baik dan segar dapat ditarik tanpa 

mempengaruhi lingkungan. “Pada pengembangan kawasan industri di India (Nukala, Gupta, Jain, 

2015),  menggunakan konsep Pembangunan Berkelanjutan, pengembangan dimulai dengan 

Masterplan yang mengkaji kondisi lansekapnya terutama yang berpotensi menimbulkan risiko 

terhadap sumber daya alam, lingkungan dan masyarakat. Kawasan industri yang ekologis 

mempunyai pengaruh terhadap pembangunan yang bekelanjutan, menurut “El-Haggar (2007) 

Eco-Industrial Parks bertujuan mencapai ekonomi, lingkungan, sosial, dan pemerintahan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Ekonomi: Mengurangi bahan baku dan biaya energi, pengelolaan limbah, biaya 

perawatan, dan beban regulasi, dan meningkatkan daya saing di pasar dunia juga sebagai 
citra perusahaan, (2) Lingkungan: mengurangi permintaan sumber daya yang terbatas dan 

membuat sumber daya alam terbarukan, mengurangi limbah dan emisi untuk mematuhi 

peraturan lingkungan hidup. (3) Sosial: Ciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan 

penduduk lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Mengembangkan peluang bisnis dan 

meningkatkan kerjasama dan partisipasi antar industri yang berbeda, (4) Pemerintah: 
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Mengurangi biaya degradasi lingkungan, permintaan sumber daya alam, dan permintaan 

pada kota infrastruktur, dan kenaikan penerimaan pajak pemerintah (Cook, 2013)”.  
 

3.2.1  Lingkungan 

Masterplan idealnya memperhatikan keadaan topografi maupun potensi lansekap dimana kawasan 

industri tesebut akan dikembangkan. Kawasan industri di wilayah JATIM yang diteliti memiliki 

topografi yang berbeda, yang pada umumnya memiliki topografi datar yang lokasinya berada di 

Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoardjo, Kabupaten Pasuruan, sedangkan 

topogafi berbukit berada pada Kabupaten Mojokerto (Ngoro). Pola master plan kawasan industri 

seluruh kawasan industri menggunakan pola grid iron, pola ini digunakan untuk mengoptimasikan 

penggunaan lahan. Pada kawasan industri yang memiliki topografi berbukit melakukan cut and 

fill pada pengembangan lahan,dengan mempertimbangkan sirkulasi lalu lintas kendaraan, yang 

menghindari kemiringan terjal pada jalan utama yang menghubungkan bangunan industri dengan 

jalan keluar-masuk kawasan Industri. Dari 8 kawasan industri, terdapat 3 kawasn industri milik 

pemerintah, dan 3 kawasan merupakan hasil kerjasama BUMN (Pelindo 3) dengan swasta, 

Kawasan Industri Gresik (KIG), dan Tuban merupakan milik BUMN (Semen Gresik dan 

Petokimia Gresik), dan 2 lainnya  sepenuhnya swasta murni, yaitu: kawasan industri Ngoro, dan 

Maspion,. Kawasan industri yang dikembangkan pemerintah memiliki jalan utama yang lebar 

dilengkapi dengan pedesterian dengan jalur hijau yang cukup lebar, yang tidak  dijumpai pada 

kawasan industri yang dikembangkan oleh swasta, yang lebih mengedepankan optimasi 

pemanfaatan secara optimal.  Ruang Terbuka Hijau, pada umumnya berada sepanjang koridor 

jalan kendaraan dengan vegetasi berupa pohon, menurut Menurut Zabel (2007), “pohon dapat 

mengendalikan pencemaran udara akibat gas buang (emisi), sehingga dapat mengurangi serta 

menghilangkan polutan.”  Selain itu pohon mengurangi suhu udara mikro dan menurut, selain itu 

Pohon di pinggir jalan terbukti berpengaruh penting dan positif terhadap persepsi konsumen pada 

distrik bisnis.  

“Peningkatan nilai properti berhubungan dengan penanaman pohon di pinggir jalan, 

mendorong pembentukan distrik bisnis lebih aman dan lebih walkable. Pohon dapat 

meningkatkan nilai properti perumahan dibandingkan dengan properti tanpa pohon. 

Kesediaan konsumen  membayar  parkir lebih mahal di lokasi yang memiliki hutan kota 

karena menghabiskan waktu lebih banyak. Penempatan pohon di antara jalur pejalan kaki 

dengan jalan raya, berguna sebagai pembatas, sehingga memberi rasa aman pejalan kaki 

(Zabel, 2007). ” 

Pengembangan kawasan industri, dimasa depan tidak hanya fokus pada pengembangan dunia 

industri, namun akan dibarengi dengan kawasan perumahan, pusat bisnis dan pendidikan, dengan 

demikian dimasa mendatang kawasan industri yang memiliki luas lahan yang luas ( >1000 ha) 

akan melakukan diversikasi pada pengembangan kawasan industrinya dengan demikian apa yang 

utarakan Zabel (2007) sangat relevan. Dari 8 kawasan industri yang diteliti, penulis mendapatkan 

danau buatan di dalam kawasan tersebut. Kebedaan danau dan Ruang  Terbuka Hijau pada 

kawasan industri berdampak positif untuk mengurangi terjadinya limpasan air hujan, maupun 

sebagai upaya mempertahankan air bawah tanah. Air hujan setelah jatuh ke permukaan tanah 

disebut suplai air permukaan tanah, akan mengalir pada permukaan tanah (runoff), dan sebagian 

air hujan yang masuk kedalam tanah disebut infiltrasi. Air yang masuk kedalam tanah (infiltrasi) 

ada yang menguap kepermukaan tanah dan sebagian diserap tumbuhan, dan sebagian masuk lebih 

dalam kedalam tanah menjadi air bawah tanah (abt), kemudian masuk kedalam sungai, dan danau 

melalui aliran bawah tanah. Air di dalam danau, sungai, dan laut akan menguap dan kembali ke 

udara (Arsyad). “Mengikuti  klasifikasi NEA Inggris subhabitat air meliputi badan air alami dan 

buatan seperti sungai, air tanah danau, rawa, kolam, selokan, kanal dan waduk. Badan air ini 

memiliki jasa ekosistem (Losco et al., 2011).” Kebutuhan ruang terbuka, terutama ruang terbuka 
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hijau di kawasan industri secara ekologis menjadi sangat penting. “Ruang terbuka adalah salah 

satu penyedia sistem air bawah  tanah yang terintegrasi dan sumber daya air.  Ruang terbuka 

berupa lingkungan koridor dan taman besar pada konstelasi kawasan industri yang berperan aktif 

meningkatan kualitas udara dan air (Rao, 1997).” Selain ruang terbuka hijau sebagai penyimpan 

air tanah,  ponds dan pools memiliki fungsi yang sama sebagai penyimpan air hujan dan sebagai 

tempat rekreasi. Disimpulkan bahwa proses infiltrasi terjadi pada permukaan tanah yang tidak 

kedap terhadap air hujan, karena tanah memiliki kemampuan menyerap air hujan (permebilitas). 

Kapasitas infiltrasi akan semakin baik bila permukaan tanah tersebut ditutupi oleh vegetasi. 

Tutupan vegetasi yang luas dengan bentuk ruang terbuka hijau (RTH) akan semakin memperbesar 

kapasitas infiltrasi sehingga dapat mengurangi aliran air permukaan dan mempertahankan 

cadangan air bawah tanah.    

Pada umumnya kawasan industri memiliki pengolahan air limbah cair, terutama pada kawasan 

industri yang menyiapkan untuk industri manufaktur yang banyak menghasilkan limbah cair. 

Salah satu kawasan industri menggunakan sistem pengolahan secara fisika-biologi, tanpa 

menggunakan atau menambahkan bahan kimia. Air limbah dari beberapa pabrik dan perkantoran 

kemudian dialirkan ke dalam saluran air limbah yang terpasang sepanjang jalan di dalam kawasan, 

melalui bak kontrol yang berada dihalaman setiap pabrik atau perkantoran. Selanjutnya seluruh air 

limbah tersebut mengalir secara gravitasi menuju pusat instalasi pengolahan air limbah. Air limbah 

yang sudah terproses dan telah netral dan memenuhi baku mutu air limbah. 

 

3.2.2 Ekonomi 

Pengembangan kawasan industri seharusnya dapat mengembangkan ekonomi di kawasan 

tersebut berada, pengembangan ekonomi kawasan dapat diukur dengan menggunakan produk 

domestik regional bruto.  

“Pengertian domestik/regional daerah kabupaten/kota. Transaksi Ekonomi yang dihitung 

adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah 

transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain 

(non-residen). Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal 

dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Pendapatan yang timbul oleh karena 

adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik (Badan Pusat Statistik, 

2012).” 

Kawasan industri pada umumnya memiliki jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan gas bagi 

industri yang ada di dalam kawasan industri. Listrik  disediakan  oleh  Perusahaan  Listrik  Negara. 

Kawasan industri di Kabupaten Gresik berencana memiliki Pembangkit Listrik  sendiri, diantaranya 

akan dibangun oleh Pupuk Indonesia, dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE). 

Sementara  air  bersih  disediakan  oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum. 

Dengan adanya pembangkit listrik yang dibangun kawasan industri secara mandiri akan 

mengurangi beban biaya dikalangan industri dikawasan itu sendiri, selain itu antara industri yang 

berada di dalam kawasan industri dapat melakukan kerja sama yang dapat menguarangi biaya 

logistik dan efisiensi waktu. 
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Gambar 3.1  Struktur Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016 (Pesen) 

Sumber: PDRB Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-

2016. 

Dari sisi pemerintah adanya kawasan industri dapat meningkatkan pendapatan daerah, 

yang berasal dari pajak, berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak yang 

berasal dari luar kawasan industri, akibat bermunculannya aktifitas ekonomi di wilayah 

kawasan industri. Bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan daya beli 

masyarakat dan  akan meningkatkan pendapatan daerah. Pengaruh kawasan industri 

terlihat pada gambar 3.1 yang  memperlihatkan Industri pengolahan meencapai 28.9% 

terhadap ekonomi Provinsi Jatim. Dari sisi PDRB pada tabel 3.4, terlihat pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota dimana kawasan industri berada tumbuh darp tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016. 

 

Tabel 3.4. PDRB Tahun 2012-2016 Atas Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Pasuruan 77659.9 84942.6 94881.6 104778.4 114881.9 

Sidoardjo 105855.9 117743.3 131645.8 146080.9 160020.7 

Mojokerto 43397.4 47756.3 53203.6 58823.6 64629.2 

Tuban 35180.2 39008.4 43801.5 48137.7 52311.3 

Gresik 74946.3 83153.0 93791.7 100723.8 107882.0 

Surabaya 293180.8 327802.0 365350.9 406223,5 451486.8 

   Sumber: PDRB Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota 2012-2016 

 

3.2.3  Sosial 

Idealnya pembangunan kawasan industri memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya, 

seperti menjadi pekerja atau tempat mencari nafkah, dengan demikian masyarakat yang ada di 

wilayah kawasan industri akan lebih sejahtera. Pada awalnya keberadaan kawasan industri 

mendapat penolakan dari masyarakat setempat, seperti terjadi di Kawasan Industri PIER di 

Kabupaten Pasuruan, maupun Kawasan Industri di Kabupaten Gresik, tetapi dengan pendekatan 

persuasif yang dilakukan oleh pihak manajemen kawasan tesebut akhirnya masyarakat lokal dapat 

memahami, bahkan manajemen PIER memberi pelatihan ketampilan mengenai industri maupun 

pembuatan surat lamaran kerja kepada masyarakat setempat, yang dlakukan secara terstruktur, dari 
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sisi lain para orang tua yang sebelumnya adalah petani, memiliki kesadaran akan pendidikan anak-

anak mereka. Pendidikan yang baik membei peluang untuk mmendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik. 

 

Penataan desa di sekitar kawasan industri dilakukan melalui program Corporate Social 

Resposiblity (CSR), selain itu rumah-rumah penduduk di sekitar kawasan industri mendapatkan 

income  dari rumah yang mereka konrakkan atau sewakan kepada para pekerja, demikan juga 

dengan penendara ojek yang mendapatkan tumpangan dari pekeja yang belum memiliki 

kendaraaan. Pada tabel 3.5 dapat terlihat kabupaten/kota di mana lokasi kawasan industri berada 

pada umumnya mengalami pennggkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, kecuali Kabupaten 

Pasuruan yang mengalami penurunan.   

 

Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Kabupaten/kota 

Tahun 2015-2016 

              Pengeluaran IPM     

Kabupaten/Kot

a 

AH

H  HLS  RLS  

Perkapita (Rp 

000) Capaian Peringkat 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

201

5 

201

6 

Kab Pasuruan 

69.8

3 

69.8

6 11.80 11.81 6.50 6.58 8707 9198 

65.0

4 

65.7

1 28 29 

Kab Sidoardjo 

73.6

3 

73.6

7 13.89 14.13 

10.1

0 

10.2

2 

1287

9 

1332

0 

77.4

3 

78.1

7 4 4 

Kab Mojokerto 

71.6

9 

72.0

3 12.18 12.44 7.75 7.76 

1156

0 

1179

8 

70.8

5 

71.3

8 13 13 

Kab  Tuban 

70.5

5 

70.6

7 12.07 12.17 6.20 6.25 8940 9353 

65.5

2 

66.1

9 27 27 

Kab Gresik 

72.3

0 

72.3

3 13.19 13.69 7.28 7.29 

1154

8 

1196

1 

73.5

7 

74.4

6 9 8 

Kota Surabaya 

73.8

5 

73.8

7 13.52 13.99 

10.2

4 

10.4

4 

1599

1 

1629

5 

79.4

7 

80.3

8 3 2 

Sumber: BAPEDA Provinsi 

JATIM (2017) 

AHH

: 

Angka Harapan hidup 

saat lahir  
HLS: Harapan Lama Sekolah 

   RLS: Rata-rata lama Sekolah      

 

4. Kesimpulan 

 

Berdasarkan bahasan yang telah  dilakukan  disimpulkan, bahwa industriawan yang memanfaatkan 

kawasan industri untuk pengolahan dan penyimpanan produk mereka, berasal dari  berbagai  

negara.  

Terdapat perbedaan pola pengembangan kawasan industri antara pengembang (developer) yang 

berasal dari pemerintah, dengan pengembang yang berasal dari swasta. Pengembang pemerintah 

sangat memperhatikan aspek lingkungan dengan jalan yang lebar  dan pedesterian dengan pohon 

yang teduh disepanjang jalan, dan pembuatan danau untuk menampung air hujan yang dapat 

mengurangi limpasan permukaan (run off). Berbeda dengan pengembangan yang dilakukan oleh 

swasta, efisiensi pada penggunaan lahan, sehingga optimal. Pada umumnya kawasan industri 

memiliki instalasi pengolahan limbah cair yang terintegrasi, sedangkan untuk limbah padat mereka 

kumpulkan pada suatu tempat kemudian dikeluarkan dari kawasan industi.  
Ekonomi kabupaten/kota sebagai lokasi kawasan industri pada umumnya tumbuh, demikian juga 

dengan indeks pembangunan manusia (IPM).      

 

 



 

622 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Ucapan Terima Kasih 

 

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapakan terima kasih pada manajemen Surabaya Industrial  

Estat Rungkut (SIER) yang telah memfasilitasi saat pengumpulan data di SIER, PIER, dan SIEB, 

juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada manajemen kawasan industri Ngoro Mojokerta, 

yang juga  telah menfasilitasi saat pengumpulan data. 

 

Ucapa teimakasi kami sampaikan kepada Derektorat Penelitian dan Masyarakat  serta Jurusan 

Planologi yang fasilitasi penelitian ini.        

 

Daftar Pustaka 

 

Arsyad, S.  (2010).  Konservasi Tanah dan Air.  edisi 2. Bogor: IPB Press   

Badan Standarisasi Nasional.  (2002). Penyusunan neraca sumber daya – Bagian 1: Sumber daya 

air spasial, , SNI 19-6728.1-2002. http://www.bakosurtanal.go.id/assets/ 

  Diunduh 15/2/2015, pukul, 16:35 

Cook, B. (2013). Eco Industrial Parks: Impacts of Resource Flows on Site Planning Decisions. 

University of Florida College of Design, Construction and Planning.  

http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/ 

Rogers, R.P., Jalal. F.K., Boyd. A. J. (2008). An introduction to sustainable development. 

London: Earthscan.  

Rossi, Gastaldi, Gecchele (2012). Comparison of fuzzy-based and AHP methods in sustainability 

evaluation: a case of traffic pollution-reducing policies. SpringerLink.com.  

http://download.springer.com/static/pdf/461/ diunduh  30/10/2017,pukul 21:45. 

Nukala, Gupta, Jain (2015). Planning of Sustainable Industrial Parks environmental quality, 

technical quality, economic & social quality. Deutsche Gesellschaft für  Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. http://www.igep.in/live/. Diunduh 4/11/2017, pukul 21:15. 

Gupta (2017),  Handbook on Planning of Sustainable Industrial Parks environmental quality, 

technical quality, economic & social quality. Deutsche Gesellschaft für  Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. http://www.igep.in/live/  Diunduh 4/11/2017, pukul 22:06. 

Losco.  et al. (2012). River-Based Ecosystem  Services In  The Ciy:  An  Economic Point Of 

View.  HENVI Workshop 2012; Ecosystem services in urban areas  

<www.helsinki.fi/henvi/.../03_HENVI_Workshop>  2/7/2017, pukul 19:30:15. 

Rao, R. (1997). An Approach to Open Space Planning Based on the Principles of Landscape 

Ecology: An Application to Greater Roanoke Area. Thesis submitted to the faculty of the 

Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Masters of Landscape Architecture. https://theses.lib.vt.edu/ 

. 14/11/2017, pukul  21:05:55 

Zabel. (2007). Street Trees: A New Hampshire Primer. Benefits and Implementation 

Considerations. Rockefeller Center at Dartmouth College Policy Research Shop A Center for 

Public Policy and the Social Sciences.<http://policyresearch.dartmouth.edu > 14/09/2017, pukul 

19:15:05. 

 



 

623 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN 

RISIKO PADA PERBANKAN INDONESIA 

 

Muhammad Bayu Aji Sumantri1
, Ajeng Andriani Hapsari2

 

 
1Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama 

 Email: muhammad.bayu@widyatama.ac.id  
2Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama 

Email: ajeng.andriani@widyatama.ac.id 

 

ABSTRAK 

Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting, terutama 

untuk perusahaan perbankan. Penelitian ini untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap 

manajemen risiko perusahaan perbankan di Indonesia kurun waktu 2011-2016. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif verifikatif, dengan Teknik purposive sampel, dengan metode pengumpulan data menggunakan 

model data panel. Hasil yang diperoleh tidak ada satupun dari varibel GCG yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham yang dalam hal ini menjadi variable manajemen risiko perusahaan. 

 

Kata kunci: Good Corporate Governance (GCG), Return Saham, Perbankan Indonesia   

 

1. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Penelitian 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai yang sangat 

strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai 

perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang 

kekurangan dana atau membutuhkan dana (lack of fund). Hal tersebut mengakibatkan risiko pada 

sector perbankan itu sendiri, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 

2003 Bank Indonesia memperlihatkan keseriuasannya dengan mengeluarkan Penerapan 

Manajemen Risiko untuk Bank Umum. Selanjutnya dipertegas lagi dengan mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi 

Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dari tingkat terendah hingga tertinggi 

sesuai dengan tingkat jabatannya. Selain kedua peraturan tersebut, dilengkapi pula Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan tentang pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum, yang didalamnya menunjukan keseriusan Bank Indonesia dalam 

menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 1.1 tentang perkembangan GCG di Indonesia selama 6 tahun yang terus mengalami 

peningkatan.  

 

Gambar 1. Perkembangan GCG di Indonesia 

1.5
2

2.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perkembangan GCG di 
Indonesia



 

624 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Krisis ekonomi ditahun 1997 merupakan awal mula Corporate Governance banyak dibicarakan 

dan mulai diterapkan di Asia, krisis yang melanda sebagian besar wilayah dunia juga Negara-

negara di Asia Timur termasuk Indonesia dikarenakan masalah fundamental yang ada didalam 

struktur ekonomi tiap Negara. Selain dari pihak eksternal, terjadinya krisis juga disebabkan oleh 

aspek internal seperti kurangnya pengawasan didalam kelembagaan dan juga keputusan investasi 

yang kurang tepat (Harahap, 2003). Seperti yang disebutkan Daniri, 2005 bahwa terjadinya krisis 

ekonomi dikarenakan lemahnya penerapan prinsip Corporate Governance. Pendapat lain 

dikatakan oleh Herwidayatmo (2000) dan Muntoro (2006) diduga bahwa salah satu penyebab 

terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi 

perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Dewan Komisaris. 

 

Penerapan GCG juga merupakan suatu tuntutan agar perusahaan- perusahaan yang ada tidak 

sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Karena, pada dasarnya prinsip-

prinsip dasar dari GCG mempunyai tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu 

perusahaan yang lebih condong kepada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur dengan 

kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan juga 

stakeholders yang dapat menjadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji corporate 

governance disuatu perusahaan dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas didalam 

pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebi 

akurat mengenai kinerja perusahaan. Seperti hasil riset dari The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) tahun 2002 ditemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG 

adalah kepatuhan terhdap peraturan, karena perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG 

merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen 

perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. 

Sehingga, perusahaan  yang mempraktikan GCG akan mengalami perbaikan citra dan 

peningkatan nilai perusahaan. 

 

Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Brown dan Caylor (2004) juga  Arcay 

dan  Va’zquez  (2005)  mengatakan  bahwa  penerapan  Good Corporate Governance didalam 

menjalankan suatu perusahaan diharapkan mampu membuat kinerja perusahaan menjadi lebih 

baik dan juga lebih transparan didalam memberikan inforamsi  yang dibutuhkan  oleh  pasar. 

Selain  itu  Siagian  (2011) mengatakan bahwa Corporate Governance diprediksi dapat 

meminimalisir Agency Problem yang ada diperusahaan, karena GCG akan meningkatkan 

komunikasi diantara manager dan para pemegang saham, meningkatkan peran dewan komisaris 

dan direksi dan komite-komite independen, melindungi kepentingan para pemegang saham 

minoritas dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan juga didalam beberapa kasus 

system remunerasi perusahaan tidak sejalan dengan strategi, risk appetite, dan kepentingan 

jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Sehingga,  pada  penelitian  tersebut  memberikan  

rekomendasi  akan  pentingnya kualitas board oversight dan juga manajemen risiko suatu 

perusahaan sebagai suatu bagian dari penerapan GCG.  

 

Selain itu ada kewajiban bank untuk melakukan penelitian sendiri (Self Assessment) tingkat 

kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) baik 

individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencangkup penilaian faktor Good 

Corporate Governance (GCG) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomer 

13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184), 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi Bank Umum. 
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Topik utama didalam tata kelola perusahaan adalah masalah akuntabilitas dan tanggung jawb 

mandate yang ada diperusahaan khususnya implementasi pedoman dan mekanisme didalam 

memastikan perilaku yang baik serta melindungi kepentingan dari para pemegang saham. Selain 

itu, focus pada efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa system tata kelola perusahaan harus 

ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan yang kuat pada kesejahteraan 

para pemegang saham. Salah satu solusi bagi para pemegang saham adalah manajemen risiko, 

menurut Bank Indonesia sendiri manajemen risiko merupakan prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dalam setiap 

kegiatan usaha bank (Tampubolon, 2004). Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah 

menciptakan nilai dari para pemegang saham, yang selalu akan berkaitan dengan return saham 

perusahaan. Besarnya reaksi dari penurunan return saham terhadap factor yang mendasari return 

saham itu sendiri disebut dengan sensivitas saham (Brigham dan Ehrhard, 2013). Selain itu, 

sensivitas saham juga dipengaruhi oleh risiko lain yaitu risiko saham dan risiko operasional. Risiko 

pasar dilihat dari perubahan return saham.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4600) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/14/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian 

terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), perlu diatur kembali mengenai pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia.  

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (Lima) prinsip dasar GCG yaitu TARIF 

(Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness), maka Bank 

harus melakukan penilaian sendiri (self Assessment) secara berkala yang meliputi 11 faktor 

Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu: 

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;  

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;  

3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;  

4. penanganan benturan kepentingan;  

5. penerapan fungsi kepatuhan;  

6. penerapan fungsi audit intern;  

7. penerapan fungsi audit ekstern;  

8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;  

9. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large 

exposures);  

10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan 

pelaporan internal; dan  

11. rencana strategis Bank.  

 

Peraturan Bank Indonesia No.5 /8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan 

Manejemen Risiko Untuk Bank Umum, merupakan wujud keseriusan bank indonesia dalam 
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masalah manjemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas dengan dikeluarkannya 

Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi 

Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, yang mengharuskan seluruh pejabat 

bank dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang 

sesuai dengan tingkat jabatannya. Didalamnya dijelaskan bahwa manajemen risiko adalah 

serangkaian dari prosedur juga metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dengan tujuan 

menciptakan nilai dari pemegang saham (Pagano, 2001), penciptaan ini selalu berkaitan dengan 

return saham perusahaan. Konsep risiko didalam perusahaan tidak terlepas dari kaitannya dengan 

return saham, karena investor selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko 

investasi yang telah dilakukannya, return saham sendiri merupakan penghasilan yang diperoleh 

selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan kedalam bentuk saham.  

 

Mencari atau menghitung return saham suatu perusahaan dilakukan dengan cara membagi data 

harga saham suatu periode dibagi dengan periode sebelumnya.   

Return= (Pt-Pt-1)/Pt-1 

Dimana Pt adalah harga saham periode ke t- dan  

Pt-1 adalah harga saham periode sebelumnya (t-1). 

 

Kerangka Penelitian 

 
Gambar 2. Kerangka Penelitian 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif Verifikatif. Metode ini 

digunakan didalam penelitian untuk mengetahui dari karakter tiap variable yang diteliti didalam 

suatu keadaan. Tujuan digunakannya metode deskriptif didalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran dari aspek-aspek yang sesuai dengan suatu kejadian dari sudut pandang 

seseorang, organisasi dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Metode sampling yang digunakan didalam 

penelitian ini adalah Teknik Purposive sampling, yang merupakan Teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Proses penentuan sampel sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan yaitu bank yang terdaftar Di Bursa Efek selama periode 2011 sampai dengan 2016 

dan mempunyai laporan publikasi laporan tahunan yang lengkap. 

 

Teknik analisis dara yang digunakan didalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel. 

Data Panel merupakan kombinasi antara data Cross Setion dan Time Series yang dapat 

memebrikan jumlah data yang lebih banyak, sehingga bisa memberikan Degree of Freedom  yang 

lebih besar pula.  

 

Ukuran Badan Direksi

Ukuran Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Pemegang Saham Besar

Pemegang Saham Institusional

Manajemen Risiko

(Return Saham) 



 

627 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Ouput Eviews  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.595798 0.319410 1.865307 0.0641 

BOD -0.001630 0.022317 -0.073041 0.9419 

BOC -0.039207 0.034618 -1.132571 0.2592 

INDIE -0.452677 0.411765 -1.099358 0.2734 

LARGE 0.325253 0.305734 1.063843 0.2891 

INSTITUT -0.296153 0.278113 -1.064863 0.2886 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.523218 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.035708     Mean dependent var 0.134998 

Adjusted R-squared 0.003565     S.D. dependent var 0.506847 

S.E. of regression 0.505943     Sum squared resid 38.39671 

F-statistic 1.110910     Durbin-Watson stat 2.105535 

Prob(F-statistic) 0.357032    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.035708     Mean dependent var 0.134998 

Sum squared resid 38.39671     Durbin-Watson stat 2.105535 
     
     

Sumber: Hasil Olahan Penulis Menggunakan Eviews 7 

 

Dari persamaan diatas, dapat kita lihat nilai koefisien untuk variable ukuran badan direksi X1 

sebesar -0,001630, Ukuran Dewan Komisaris X2 sebesar -0,039207, Komisaris Independen -

0,452677, Pemegang Saham Besar 0,325253, Pemegang Saham Institusional -0,296153. Hanya 

Pemegang Saham Besar yang berpengaruh positif terhadap return saham. Sisanya berpengaruh 

negative terhadap return saham. 

 

Intercep © 0.595798 merupakan nilai rata-rata dari komponen kesalahan random (random error 

component). Nilai random effect ini menunjukan seberapa besar perbedaan komponen kesalahan 

random sebuah perusahaan terhadap nilai intersep semua perusahaan (rata-rata). 

Dari hasil analisis regresi yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut: 

 R-Squared = 0,035798, yang menunjukan kemampuan model, variable independen yang 
menjelaskan pengaruhnya sebanyak 3.5798% terhadap variable dependen penelitian 

 Adjusted R-squared = 0.003565; merupakan nilai R2  yang sudah disesuaikan. Semakin 

banyak variable independen yang dimasukan kedalam persamaan akan memperkecil nilai 

tersebut.  

 S.E. of Regression = 0.505943; merupakan standar eror dari persamaan regresi. 

 Sum Squared Residual = 38,39671 yang merupakan jumlah dari nilai residual dari kuadrat 
pada penelitian. 

 Durbin-Watson Stat = 2.105535; nilai uji Durbin Watson (DW) yang digunakan untuk 

mengetahui apakah ada autokorelasi (hubungan antar residual) atau tidak pada penelitian 

ini. 
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 Mean Dependent Var = 0.134998; nilai rata-rata variable dependen yang didalam hal ini 

adalah Manajemen Risiko. 

 S.D. Dependent variable = 0.506847; merupakan standar deviasi atau simpangan baku yang 
menunjukan standar penyimpangan terhadap variable Y. 

 F-Statistics = 1.110910; merupakan uji serempak dari semua pengaruh variable independen 
terhadap variable dependen. 

 Prob (F-Statistics) = 0.357032 merupakan probabilitas nilai uji statistic F. 
 

Koefisien Determinasi R2  

Uji statistic model berkaitan dengan statistic yang digunakan untuk melihat seberapa baik model 

atau variable yang digunakan didalam suatu penelitian. Kriteria statistic tersebut tergantung dari 

beberapa nilai atau parameter yang diuji dengan uji statistic.  

 

Nilai R2 merupakan suatu nilai yang menunjukan seberapa baik model regresi yang digunakan 

didalam suatu penelitian. Seperti yang dituliskan Nachrowi dan usman (2006), R2 sangatlah 

berguna untuk mengukur “kedekatan” anatara nilai prediksi dan nilai sesungguhnya pada variable 

terikat. Nilai R2 berada dalam kisaran 0<R2<1, jadi apabila mendekati nol atau 0, maka variable 

terikat menjadi semakin tidak bisa dijelaskan oleh variable-variabel bebas yang digunakan didalam 

penelitian. Sebaliknya, jika mendekati 1, maka model regresi yang digunakan semakin baik, 

sementara nilai Adjusted R2 ditujukan untuk memperkuat daya prediksi suatu model.  

 

Tabel 3 Nilai R2 dan Adjusted R2 

R-squared 0.035708 

Adjusted R-squared 0.003565 

Sumber: Hasil Olahan Penulis menggunakan Eviews7  

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa R2 sebesar 3,57% yang berarti bahwa return saham 

sebagai variable dependen didalam penelitian ini dapat dijelaskan hanya sebesar 3,57% oleh 

model, sedangkan 96,43% dijelaskan oleh factor-faktor yang lain diluar model. Variable Ukuran 

Badan Direksi, Ukuran Dewan komisaris, Komisaris Independen, Pemegang Saham Besar, dan 

Pemegang Saham institusional hanya mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 3,57% terhadap 

variable dependen.  

 

Signifikansi Linier Berganda (F-Stat) 

Nachrowi dan Usman (2006) menyatakan bahwa Uji-F diperuntukan guna melakukan uji hipotesis 

koefisien (slope) regresi secara bersamaan.  

Tabel 4 Ringkasan F-stat dan Prob. F-stat 

F-statistic Prob(F-statistic) Significant Hipotesis 

1,110910 0.357032 Tidak Signifikan* H0 ditolak 

Keterangan: *menunjukan tingkat signifikansi pada level 5% 

Sumber: Hasil Olahan Penulis menggunakan Eviews7  

 

Dari tabel 4 diatas dijelaskan bahwa nilai F-stat adalah sebesar 1,110910 dengan probabilitas 

0,357032, yang artinya >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variable-variabel independen 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Karena signifikansi lebih dari 

0,05 maka hipotesis alternative tidak dapat ditolak. Dengan kata lain tidak ada satu pun variable 

bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variable terikat/dependen.  
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Signifikansi Parsial (T-stat) 
Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah secara individu variable-variabel independen 

(Ukuran Badan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Pemegang Saham 

Besar dan Pemegang Saham Institusional) yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap 

variable dependennya return saham, Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas t-statistik (p-value) dengan signifikansi (α). Kriteria keputusan tolak H0 bila p-value 

< α. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut 

1. Variable ukuran Badan Direksi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,9419 > 0,05, maka 

sesuai dengan ketentuan bahwa Ukuran dewan Direksi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham 

2. Variable Ukuran Dewan Komisaris mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2592 > 0,05, maka 

sesuai dengan ketentuan bahwa Ukuran Dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham 

3. Variable Komisaris Independen mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2734 > 0,05, maka 

sesuai dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham 

4. Variable Pemegang Saham Besar mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2891 > 0,05, maka 

sesuai dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham Besar tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham 

5. Variable Pemegang Saham Institusional mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,2886 > 0,05, 

maka sesuai dengan ketentuan bahwa Ukuran dewan Direksi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Ukuran Badan Direksi mempunyai pengaruh yang 

negative dan tidak signifikan terhadap Return Saham perusahaan.  Hasil tidak signifikan pada 

variable Ukuran Badan Direksi disebabkan karena  return saham perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap return saham perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris yang cukup banyak 

menyebabkan perbedaaan pendapat yang cukup besar antara dewan direksi yang ada, sehingga 

sulit untuk melakukan analisis Fundamental maupun teknikal yang diperlukan untuk mengukur 

nilai saham perusahaan. 

 

Ukuran dewan komisaris mendapatkan hasil yang negative dan tidak signifikan terhadap return 

saham. Didapatkan data bahwa ukuran dewan komisaris didalam perbankan sangat banyak, tetapi 

tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap return saham perusahaan. Dikarenakan 

pengawasan dari dewan komisaris tidak dilakukan secara menyeluruh. Sehingga kinerja dari return 

saham perusahaan tidak semakin membaik karena pengawasan yang kurang. 

 

Komisaris independen mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap return 

saham. Komisaris Independen perbankan ternyata tidak memberikan pengaruh pada return saham 

perusahaan. Berdasarkan data statistic deskriptif yang didapatkan, rata-rata jumlah dewan 

komisaris yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yaitu 30% Komisaris 

Independen, tetapi ternyata hal ini tidak memberikan dampak pada return saham perusahaan.  

 

Pemegang saham besar mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap return 

saham perusahaan. Dapat kita ketahui bahwa seberapa banyak seorang pemilik perusahaan atau 

suatu perusahaan mendominasi kepemilikan saham perusahaannya tidak berpengaruh pada 

besarnya return saham yang dimiliki perusahaan tersebut.  
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Pemegang saham institusional mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap 

return saham perusahaan. Seharusnya semakin besar saham yang dimiliki oleh suatu institusi 

membuat return saham perusahaan menjadi semakin baik, dikarenakan tingginya control terhadap 

kinerja perusahaan.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Bagi perusahaan perbankan, melaksanakan Good Corporate Governance adalah suatu keharusan, 

dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai hal ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada satupun variable GCG (Ukuran 

Badan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Pemegang Saham Besar, dan 

Pemegang Saham Institusional) yang berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen risiko 

perusahaan baik secara simultan maupun parsial, yang dalam hal ini diwakili oleh variable return 

saham. Ini dikarenakan kepemilikan manajemen perusahaan perbankan di Indonesia masih sangat 

rendah, sehingga pada praktiknya para pihak manajemen perusahaan di Indonesia lebih cenderung 

lebih banyak bertindak untuk memaximalkan utilitasnya sendiri dibandingkan focus untuk 

memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan, yang pada akhirnya malah berakibat merugikan 

para pemegang saham. Selain itu, dimungkinkan praktek GCG diperusahaan memang 

dilaksanakan tetapi, implementasinya masih belum diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Atau 

dengan kata lain GCG perbankan di Indonesia masih dijalankan hanya sekedar formalitas saja.  

 

Saran 

Bagi Pihak Praktisi 

Bagi Pemerintah, sebaiknya pemerintah melakukan terobosan dengan membuat aplikasi untuk 

mempermudah peninjauan dan pemantauan dari setiap variable control yang ada dari GCG. 

Dengan kemajuan teknologi tersebut pemerintah, perusahaan dan stakeholder bisa mempermudah 

perusahaan untuk mencari tahu aspek GCG yang belum dijalankan dengan baik.  

 

Bagi Pihak Akademisi 

Sebaiknya menggunakan variable yang jauh lebih representative dan up to date dengan mencari 

dan menambahkan variable baru yang lebih logis pada penelitian. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi yang lebih modern dan praktis, ada baiknya GCG masuk kedalam Fintech yang 

merupakan inovasi keuangan era digital saat ini. Ada baiknya pihak akademisi juga menggunakan 

metode dan alat statistic lain didalm menganalisis dan mengolah datanya.  
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ABSTRAK 

Keterampilan berkomunikasi bagi pengurus dan anggota suatu organisasi sangat penting.Melalui keterampilan 

berbicara, seseorang akan mampu mengungkapkan ide, pikiran, pendapat, dan informasi dengan cara yang benar di 

depan umum dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keterampilan berbicara di depan umum tersebut disebut public 

speaking. Kemampuan berbahasa dan penggunaan tata bahasa yang benar merupakan ekspresi dari logika berpikir 

yang benar pula, sehingga isinya dapat dengan mudah dimengerti pendengar. Kemampuan berbicara di depan umum 

mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyatakan isi hati dan pikirannya.Ketrampilan berbicara di depan 

umum dapat mengurangi kecemasan saat berberbicara di depan umum. Kegiatan pelatihan public speaking diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan pendapat, pemikiran dan informasi sehingga kecemasan 

berbicara di depan umum semakin berkurang bahkan tidak terjadi. Pelatihan dibagi dalam dua sesi. Pertama, 

penyampaian materi public speaking, diberikan secara classical. Kedua, praktek atau simulasi public speaking, agar  

peserta memiliki keterampilan public speaking dalam kapasitasnya sebagai pengurus Organisasi Wanita Katolik baik 

di tingkat cabang maupun ranting. Untuk mengevaluasi pelatihan tersebut dilakukan pengukuran dengan skala 

kecemasan berbicara di depan umum. Partispan dalam kegiatan ini 31 wanita (M=49, SD=9,172). Hasil uji paired 

sample  test menunjukkan perbedaan M = 0.252, SD =0.384. nilai t =3,567, (P) <0.01. Hal ini menujukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara skor sebelum pemberian materi pelatihan public speaking dan sesudah pemberian 

materi pelatihan public speaking. 

 

Kata Kunci: public speaking, pengurus organisasi, kecemasan berbicara di depan umum 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dapat melalui pengajaran, penjelasan 

mengenai beberapa pidato, memiliki pengalaman dengan berbagai kalangan, menerima masukan 

atas pidato sendiri dan pengalaman belajar individual, bahkan dapat menjadi pembicara yang 

efektif. Hasil akhir yang akan didapatkan menjadi pembicara publik yang lebih kompeten, percaya 

diri, dan efektif. Seseorang juga akan menjadi pendengar yang lebih efektif - lebih terbuka, namun 

lebih kritis. Dan akan muncul kritik komunikasi publik yang lebih kompeten dan cerdas. Seseorang 

akan belajar mengatur dan menjelaskan konsep dan proses yang kompleks secara jelas dan efektif 

bagi para pendengar.  

Dari segi pemimpin, seseorang memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif untuk 

membantu melestarikan masyarakat yang bebas dan terbuka; segi pembicara, pesan seseorang 

harus mudah dipahami dan diterima; dari sisi pendengar, untuk mengevaluasi dan menganalisis 

secara kritis gagasan dan argumen sebelum mengambil keputusan (Devito, 2011).  

 

Demikian juga yang terjadi pada organisasi sossial Wanita Katolik RI. Para pengurus tingkat 

cabanag dan ranting perlu memili kemampuan berbicara di depan umum. Organisasi 

kemasyarakatan yang menjadi sarana atau wadah dalam kehidupan sosial bagi wanita Katolik 

adalah Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) cabang Santo Laurensius Tangerang. Sebagai 

suatu organisasi sosial memiliki hirarki di atasnya, maka WKRI cabang St. Laurensius mengikuti 
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Visi dan Misi dari WKRI pusat. Salah satu misi yang dilaksanakan adalah memberdayakan seluruh 

jajaran Wanita Katolik RI mulai dari wilayah ranting, cabang hingga daerah. Implementasi dari 

visi dan menjalankan misi organisasi, adalah terjalinnya komunikasi yang efektif di dalam 

kelompok, komunikasi dari pengurus kepada anggota maupun antar pengurus sangatlah penting. 

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya 

cara bagi manusia untuk bisa mengenal dirinya dan dunia di luar dirinya. Jika seseorang 

melakukan komunikasi, berarti sedang melakukan kesamaan (commones) dengan orang lain 

tentang suatu informasi, gagasan atau sikap dengan orang lain. (Taylor, Peplau & Sears, 2006). 

Keanggotaan WKRI St Laurensius adalah terbuka secara sukarela bagi wanita katolik dalam 

wilayah paroki Santo Laurensius, Serpong Tangerang. Tidak ada persyaratan khusus, kecuali 

beragama Katolik.  

Kebutuhan dalam melakukan public speaking  bagi para pengruus tidak dapat dielakkan. Sirait 

(2008) public speaking adalah adalah seni berbicara di depan umum atau publik tentang suatu hal 

atau topik tertentu secara lisan, dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah 

opini, memberikan penjelasan, dan memberikan informasi. Berbicara di depan umum dengan hasil 

yang mengesankan audience adalah sesuatu yang kita idamkan. Sebuah pidato yang berkesan 

dapat menciptakan ikatan komunikatif antara kita sebagai penyampai pidato dengan audience. 

 

Para pengurus dan anggota memiliki latar belakang pendidikan serta pekerjaan atau profesi yang 

bervairasi. Secara umum atau mayoritas pengurus adalah ibu rumah tangga. Pengalaman 

berorganisasi yang masih minim dari pengurus ini cukup mengganggu kelancaran aktivitas dalam 

melaksanakan program-program kerja yang telah disusun. Persoalan yang dirasakan oleh sebagian 

besar pengurus adalah kecemasan ketika berbicara di depan umum, ketika memimpin pertemuan, 

menyampaikan gagasan/pemikiran dalam pertemuan atau rapat pada tingkat perwakilan Daerah 

(DPD), atau rapat di tingkat cabang maupun ranting. Hal mencolok yang terjadi, diantara anggota 

atau pengurus saling menunjuk untuk mewakili ketika berbicara di depan audiens, peserta rapat 

atau pertemuan. Sementara itu kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara efektif sangat 

dituntut pada anggota suatu organisasi sosial bahkan para pengurus harus memiliki ketrampilan 

berkomunikasi dalam kelompok. Kecemasan dari para pengurus semakin nyata ketika harus 

berbicara secara tepat, sistematis dan komunikatif dalam penyampaian informasi dan ide-ide. 

Terlebih jika harus menyampaikan dalam forum yang formal, lingkup yang lebih luas dari sekedar 

pertemuan dalam kelompoknya.  

 

Kecemasan berkomunikasi terjadi karena adaya hambatan. Menurut Burgoon dan Ruffner (1978), 

hambatan komunikasi (communication apprehension) sebagai bentuk reaksi negatif dari individu 

berupa kecemasan yang dialami seseorang ketika berkomunikasi, baik komunikasi antar pribadi, 

komunikasi di depan umum, maupun komunikasi massa. Individu yang mengalami hambatan 

komunikasi (communication apprehension) akan merasa cemas bila berpartisipasi dalam 

komunikasi bentuk yang lebih luas, tidak sekedar cemas berbicara di muka umum.Individu tidak 

mampu untuk mengantisipasi perasaan negatifnya, dan sedapat mungkin berusaha untuk 

menghindari berkomunikasi. Dengan demikian, hambatan komunikasi meliputi kondisi yang lebih 

luas, baik kecemasan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 

 

METODE PELAKSANAAN  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pelatihan public speaking, yang 

dibagi dalam dua sesi. Pertama, penyampaian materi public speaking, diberikan secara classical. 

Kedua, praktek atau simulasi public speaking, dengan harapan  peserta pelatihan memiliki 

keterampilan public speaking dalam kapasitasnya sebagai pengurus organisasi baik sebagai 
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pengurus cabang maupun ranting. Evaluasi atas kegiatan pelatihan diukur dengan angket  yang 

menggunakan Skala Kecemasan berbicara di depan umum, baik sebelum dan sesudah kegiatan 

pelatihan. 

Pada sesi pertama, diawali dengan pengadministrasian skala kecemasan berbicara di depan umum. 

Sesi kedua dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi. mengenai: (a) Dasar-Dasar Public 

Speaking, (b) Strategi dalam Public Speaking, (c) Penerapan Teknik Perfomance ke dalam 

Kegiatan Public Speaking. Sesi ketiga adalah diskusi mengenai materi pelatihan yang telah 

disampaikan, disertai forum tanya jawab yang membuka kesempatan bagi peserta untuk menggali 

lebih dalam mengenai public speaking  

Setelah break istirahat, dilanjutkan sesi keempat berupa: Pelaksanaan Praktik Public Speaking. 

Pada tahap ini, para peserta diberi kesempatan untuk langsung mencoba menerapkan materi public 

speaking yang telah disampaikan oleh tim pelaksana dengan dipandu oleh tim pelaksana dalam 

penerapannya. Dalam praktek public speaking, dibedakan antara berbicara di depan umum dengan 

menggunakan teks (yang dipersiapkan lebih dahulu dan berbicara tanpa menggunakan teks 

(sifatnya spontan). Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan topik terlebih dahulu, kemudian 

peserta menyiapkan materi secara tertulis, kemudian menyampaikan yang dibaca di depan audiens 

atau peserta lainnya. Kesempatan kedua dalam praktek public speaking, untuk berbicara di depan 

umum tanpa teks, maka disediakan topik antara lain: visualisasi/gambar tentang (1) kemacetan 

jalan raya, (2) keramaian pasar ikan, (3) hutan, dan (4) menu empat sehat lima sempurna. 

Untuk mengetahui evaluasi pelatihan dan feedback: sesudah dilakukan pelatihan, anggota 

kelompok diajak melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan, dialami dalam kegiatan atau 

program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Terakhir diberikan posttest skala 

kecemasan berbicara di depan umum. 

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang berupa pelatihan, maka perlu dilakukan 

evaluasi,. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelatihan public speaking membantu 

mengurangi kecemasan berbicara di depan umum. Evaluasi dilakukan dengan administrasi skala 

kecemasan berbicara di depan umum baik sebelum pemberian pelatihan maupun sesudah 

pemberian pelatihan public speaking. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Peserta workshop Public Speaking 



 

635 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini secara sukarela menjawab pernyataan dalam skala 

kecemasan berbicara di depan umum sebanyak 31 orang. Usia peserta dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok, yaitu: usia 40 -60 tahun (71 %). Peserta yang berusia kurang dari 40 tahun (19,4%) 

serta lebih dari 60 tahun (9,7%).  

 

Skor rata-rata kecemasan berbicara di depan umum peserta sebelum diberikan materi pelatihan 

public speaking adalah sebesar M = 2.966, SD = 0.338. Skor rata-rata kecemasan berbicara di 

depan umum peserta pasca pemberian materi pelatihan public speaking adalah sebesar M = 2,713, 

SD = 0.453. 

Berdasarkan analisis uji beda dengan teknik paired samples test dengan menggunakan SPSS 17, 

diperoleh perbedaan rerata M = 0.252, SD =0.384 nilai t =3,567, (P) <0.01. Hal ini menujukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum pemberian materi pelatihan public 

speaking dan sesudah pemberian materi pelatihan public speaking. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa peserta mengalami penurunan kecemasan berebicara di depan umum setelah 

diberikan pelatihan public speaking dan ketrampilan berbicara di depan umum baik dengan teks 

maupun tanpa teks. Ketrampilan berbicara di depan umum ini selanjutnya dapat digunakan dalam 

kehidupan berorganisasi khususnya dan kehidpan sehari hari pada umumnya 

 

 

 

Gambar 2: Praktek public speaking baik dengan teks maupun tanpa teks. 

 

PEMBAHASAN. 

Komunikasi adalah kegiatan memberitahukan dan menyebarkan informasi, gagasan, pikiran-

pikiran, nilai-nilai, pengetahuan, berita dengan maksud membangkitakan pihak lain, agar hal-hal 

yang disampaikan menjadi bagian dari milik bersama.  Temuan dalam studi ini menunjukkan 

bahwa stelah mengikuti pelatihan public speaking, pengurus organisasi lebih terampil dalam 

mengemukakan pemikirian dna ide-idenya. Sejalan dengan Devito (2010), bha peningkatan 

kemampuan berbicara di depan umum dapat melalui pengajaran, penjelasan mengenai beberapa 

pidato, memiliki pengalaman dengan berbagai kalangan, menerima masukan atas pidato sendiri 

dan pengalaman belajar individual, bahkan dapat menjadi pembicara yang efektif.  Dalam 

kaitannya dengan organisasi wanita dalam studi ini, komunikasi yang efektif melalui public 

speaking, seorang pemimpin harus  memiliki keterampilan berkomunikasi untuk membantu 
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menjalankan organisasi yang bebas dan terbuka; dari sisi anggota organisasi, pesan atau pemikiran 

dari pimpinan akan dianalisis secara kritis gagasan dan argumen sebelum pengambilan keputusan 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kegiatan workshop yang berlangsung dalam selama 6 jam, dilaksanakan dengan emebrian 

pengetahuan tentang dasar-dasar dan teknk berbicara di depan umum (public speaking) , dan 

dilamjutkan dengan praktek melakukan public speaking yang menggunakan / membawa teks 

sebagai catatan.  Sesi lainnya, peserta diajak mempraktekkan berbicara di depan umum tanpa 

membawa teks, atau berbicara secara spontan.  Sebagai tolok ukur keberhasilan workshop ini, 

pelaksana PKM melakukukan evaaluasi atau pengukuran dengan angket yang berbasiskan Skala 

Kecemasan. Hasilnya menunjukkan bahwa,  workshop telah menurunkan kecemasan dari para 

peserta yaitu pengurus WKRI St Laurensius Tangerang. 

 

Saran yang dikemukakan sehubungan dengan kegiatan ini adalah, dengan berlatih berbicara di 

depan umum secara benar, dengan mengetahui dasar-dasar  atau teknik public speaking,  peserta 

yang terdiri dari ibu rumah tangga, mampu membantu menurunkan tingkat kecemasannya.  

 

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement) 

Berikut ini beberapa ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu peneliti 

dalam mendukung jalannya PKM, (1) yaitu Pengurus Wanita Katolik RI ST Laurensiu Tangerang 

baik Cabang dan ranting, (2) DPPM Universitas Tarumanagara yang telah merealisasikan kegiatan 

ini. 

 

REFERENSI  

 

Burgoon, M. & Ruffner, M. 1(978). Human communication. New York: Holt Rinehart and Winsto 

Devito,J.A. (2011). The essential elements of public speaking (5th edition). New York. Pearson 

Education. 

Lauster, P (2003). tes kepribadian . Jakarta: PT Bumi Aksara. Penerj: D.H Gulo. karya asli 

diterjemahkan tahun 1978.  

Myers,E.G  (1983) Social Psychology, Tokyo: McGraw-Hill 

Rakhmat, J. (2005). Psikologi komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Sirait, C.B. (2008). The power of public speaking. Jakarta: Balai Pustaka 

Taylor, S., Peplau ,L.A., & Sears, D.O (2006). Social psychology. New York. Prentice Hall. 



 

637 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

WORKSHOP PEMBINAAN KREATIVITAS DAN BAHASA RUPA 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SENI RUPA 

DAN DESAIN 

 

 

Annisa Bela Pertiwi 

 
Program Studi Desain Grafis, Universitas Widyatama Bandung 

annisa.bela@widyatama.ac.id 

 

 
ABSTRAK 

 

Tujuan utama dari workshop ini adalah untuk memberi pengetahuan dan pembelajaran  mengenai 

kreativitas dan bahasa rupa kepada para peserta yang terdiri dari pendidik maupun peserta didik di bidang Seni 

Rupa dan Desain. Dengan adanya workshop ini diharapkan dapat  meningkatkan kualitas belajar mengajar seni 

rupa para peserta yang pada dasarnya membutuhkan kreativitas. Untuk mengasah kreativitas, pemahaman  

mengenai bahasa rupa dapat menjadi bekal bagi setiap peserta, karena bahasa rupa dapat digunakan untuk 

memahami aspek-aspek konseptual, visual dan estetis yang terkandung dalam sebuah karya cipta. Terdapat dua sesi 

kegiatan dalam workshop ini, pada sesi pertama dilakukan perkuliahan dengan pemaparan materi mengenai 

“kreativitas” oleh narasumber yaitu Prof. Primadi Tabrani, setelah itu di sesi kedua dilakukan perkuliahan dengan 

pemaparan materi mengenai “bahasa rupa” dan dilanjutkan dengan eksperimen kreatif yang diikuti oleh seluruh 

peserta workshop. Hasil evaluasi pelaksanaan workshop menunjukkan bahwa respons peserta selama kegiatan 

pelatihan berlangsung adalah positif. Dari total 30 orang peserta pelatihan, 80% diantaranya terlihat sangat aktif. 

Berdasarkan dari segi kemampuan dan keterampilan peserta (guru, mahasiswa, dan peserta umum) setelah 

mendapat pelatihan, dapat dijelaskan bahwa sekitar 70% dari total jumlah peserta pelatihan telah mampu 

menghasilkan suatu eksperimen kreatif dengan mengekspresikan gagasannya melalui cara yang berbeda 

(menggunakan metode bahasa rupa). Setelah workshop selesai 60% peserta terlihat sangat antusias terhadap 

pelatihan kreativitas dan bahasa rupa, sehingga kedepannya panitia workshop berencana untuk membentuk sebuah 

Komunitas Bahasa Rupa (KBR). 

 

Kata kunci: kreativitas, bahasa rupa, proses belajar mengajar 

 

1. PENDAHULUAN 

Kreativitas sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, dimana guru mentransferkan ilmu, pengetahuan, 

keterampilan, serta kemahiran kepada siswanya. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak 

hanya mengajar agar siswa mampu memahami materi yang diajarkan, tetapi guru juga harus 

mampu menanamkan nilai – nilai moral agar terbentuk  karakter yang baik pada diri siswanya. 

Pembelajaran yang baik tergantung pada motivasi siswa disertai dengan kemampuan guru yang 

mendukung dan memberi motivasi. Untuk itu kreativitas dalam mengajar sangat dibutuhkan guru, 

misalnya dalam menyampaikan suatu materi guru harus mempunyai suatu model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif agar siswa tidak bosan terhadap materi yang disampaikan. Selain itu 

kreativitas juga dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan.  

Kreativitas juga sangat dibutuhkan di ranah pembelajaran seni rupa dan desain, karena 

proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan menggambar dan merancang sebuah karya cipta. 

Sebuah gambar dan rancangan mengandung aspek visual yang dibuat untuk menyampaikan pesan 

kepada pembacanya. Artinya dalam sebuah visual terdapat serangkaian informasi yang bukan 

sekedar menjelaskan apa yang tergambar secara deskriptif, tetapi juga dapat menceritakan 

informasi secara naratif. Aspek-aspek yang terkandung dalam sebuah karya seni rupa dan desain 
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juga berkaitan erat dengan bahasa rupa. Bahasa rupa merupakan teori yang dikemukakan pertama 

kali oleh Profesor Primadi Tabrani, seorang pakar kreativitas Indonesia. Teori tersebut 

dikembangkan berdasarkan penelitian atas gambar pra-sejarah, gambar tradisional, dan gambar 

anak. Untuk itu kreativitas dan bahasa rupa sangatlah dibutuhkan dalam pembelajaran seni rupa 

dan desain, terutama bagi para guru dan juga siswa. Seorang guru dan siswa di bidang seni rupa 

dan desain harus mampu memahami aspek-aspek konseptual, visual dan estetis yang terkandung 

dalam sebuah karya seni dan desain. Disisi lain pemahaman terhadap kreativitas dan bahasa rupa 

merupakan salah satu elemen penting  yang dapat menumbuhkan kreativitas seseorang  dalam 

proses berkarya cipta kedepannya.  

Berdasarkan fenomena di atas, penulis bersama rekan dosen Fakultas Desain Komunikasi 

Visual (FDKV) Universitas Widyatama berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian 

masyarakat berupa workshop yang bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran 

di lingkungan pendidikan seni rupa dan desain. Adapun target dari kegiatan ini adalah para guru 

dan mahasiswa di bidang seni rupa dan desain di Indonesia. Workshop ini berjudul “Pembinaan 

Kreativitas dalam Pendidikan Seni dan Berkenalan dengan Bahasa Rupa”. Narasumber pada 

kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Primadi, yang tidak lain adalah penemu dari konsep kreativitas 

dan bahasa rupa itu sendiri.  

  

2. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan workshop dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Penentuan Target Peserta dan Tema Workshop 

Tahap penentuan target peserta dan tema workshop ini dilakukan dengan koordinasi dalam 

rapat atau pertemuan sebanyak delapan kali yang dilakukan penulis selaku ketua pelaksana 

bersama tim dosen di FDKV Universitas Widyatama. Dalam rapat atau pertemuan tersebut, 

penulis dan tim mengawalinya dengan menentukan target peserta yang ditujukan pada para guru 

dan mahasiswa di bidang seni rupa dan desain. Selanjutnya penulis dan tim melakukan observasi 

mengenai fenomena yang banyak dibutuhkan dalam dunia pendidikan seni rupa dan desain. 

Setelah menentukan tema workshop penulis dan tim kemudian mencari narasumber yang memiliki 

keahlian di bidang yang sesuai dengan tema workshop. 

Dari hasil observasi maka disepakati bersama bahwa fenomena kreativitas dan bahasa rupa 

adalah topik yang patut diangkat untuk dijadikan tema workshop, karena kreativitas dan bahasa 

rupa diperkirakan mampu meningkatkan kualitas belajar mengajar di dunia pendidikan seni rupa 

dan desain. Narasumber pada workshop ini adalah  pakar kreativitas dan bahasa rupa di Indonesia 

yaitu Prof. Primadi Tabrani.   

 

b. Tahap Penentuan Waktu dan Tempat Workshop 

Pada tahap ini penulis dan tim menentukan waktu dan tempat yang disesesuaikan dengan 

kesediaan narasumber. Setelah itu penulis dan tim membuat proposal pengajuan kegiatan yang 

ditujukan ke Yayasan Universitas Widyatama. Setelah proposal pengajuan kegiatan disetujui oleh 

pihak yayasan, baru kemudian penulis dan tim melanjutkan ke tahap persiapan workshop. 

 

c. Tahap Persiapan Workshop 

Setelah menentukan waktu dan tempat, penulis dan tim melanjutkan ke tahap persiapan 

workshop yang diawali dengan membuat berbagai keperluan administrasi yang berhubungan 

dengan kegiatan seperti daftar kepanitaan, surat tugas, surat izin, surat undangan, jadwal kegiatan 
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acara, proposal kerjasama kegiatan untuk diajukan kepada pihak sponsor. Setelah berbagai 

keperluan administrasi selesai dibuat, penulis dan tim melakukan penyebaran surat dan proposal 

kerjasama kegiatan kepada pihak sposor yang terdiri dari: Yayasan Widyatama, Dinas Pendidikan 

Kota Bandung, PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 Cabang Syariah Bandung, Tamansari 

21 Catering, Dalaraos Catering Service, Prima Rasa Bakery & Pastry, Vitasari Bakery & Pastry. 

Setelah proposal kerjasama kegiatan disepakati oleh pihak sponsor tahap selanjutnya 

adalah melakukan pencetakan media publikasi seperti poster, spanduk, banner, backdrop, 

perlengkapan panitia dan peserta seperti name tag, sertifikat, materi workshop, dan workshop kit. 

Setelah itu dilakukan penyebaran surat undangan dengan cara memberikan surat undangan kepada 

para peserta kegiatan yaitu melalui Kepala SMA di Bandung, Kaprodi Universitas di Bandung. 

Bersamaan dengan penyebaran surat undangan tersebut, dilakukan juga  penyebaran brosur, poster 

melalui sosial media ataupun disebarkan langsung ke setiap SMA dan Universitas di Bandung. 

 

d. Tahap Pelaksanaan Workshop 

Tahap pelaksanaan workshop dimulai dari proses registrasi peserta, pembukaan kegiatan, 

pembacaan doa, hiburan, kemudian pemaparan materi workshop yang dipimpin oleh narasumber 

dan moderator.  

Materi workshop disampaikan melalui perkuliahan, diskusi, dan eksperimen kreatif 

sehingga pengetahuan mengenai kreativitas dan bahasa rupa dapat diperdalam secara menyeluruh. 

Eksperimen kreatif dilakukan di akhir, setelah pemaparan materi selesai. Tujuan dari eksperimen 

kreatif ini adalah memberikan pemahaman dan konsep kepada peserta mengenai upaya untuk 

bersikap dan bertindak kreatif serta memperkenalkan metode bahasa rupa. Terdapat lima jenis 

eksperimen yang diberikan pada workshop ini, diantaranya adalah membuat daftar apa saja 

kegunaan batu bata, merangkai cerita, menggunakan tangan kanan untuk menggambar tangan kiri 

dan sebaliknya, ekperimen bahasa rupa gambar anak (untuk guru), eksperimen membuat kartu pos 

bergambar (untuk mahasiswa). 

 

e. Tahap Evaluasi 

Setelah pelaksanaan workshop, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini evaluasi 

dilakukan untuk mengukur bagaimana reaksi peserta workshop terhadap pelatihan yang diberikan. 

Tahap ini diukur dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta pada saat kegiatan hampir 

selesai. Tahap ini mengukur satu hal yakni persepsi atau reaksi peserta terhadap kegiatan 

workshop. Jadi, tahap ini mencoba menjawab pertanyaan berkenaan dengan persepsi peserta 

apakah mereka menyukai pelatihan tersebut dan apakah materinya relevan dengan bidang tugas 

mereka. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Maret 2014, bertempat di 

Auditorium Lantai 6 Gedung B Universitas Widyatama Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 30 

peserta yang terdiri dari 14 orang guru Seni/Seni Budaya di SMA, SMK, SMP, MTS se Jawa 

Barat, delapan orang mahasiswa Seni Rupa dan DKV di Bandung, satu orang mahasiswa dari luar 

Bandung,  tiga orang pendidik dari institusi non formal, serta empat orang peserta umum.  
Pelaksanaan workshop dimulai dari proses registrasi peserta dengan mengisi daftar hadir 

oleh peserta workshop (foto 1), pembukaan kegiatan oleh para pejabat Yayasan dan Rektorat 

Universitas Widyatama (foto 2), pembacaan doa, hiburan, kemudian workshop pun berlangsung 

dipimpin oleh narasumber dan moderator.  
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Foto 1.  Registrasi Peserta dengan Mengisi Daftar Hadir Workshop. 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 
 

Foto 2.  Pemukulan Gong Oleh Para Pejabat Yayasan Dan Rektorat Universitas Widyatama 

Mengawali Pembukaan Workshop. 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Pada workshop ini terdapat dua sesi kegiatan, sesi pertama mencakup perkuliahan dan 

diskusi dengan topik “kreativitas”, selanjutnya di sesi kedua terdapat perkuliahan dan diskusi 

dengan topik “bahasa rupa”, kemudian di sesi terakhir terdapat eksperimen kreatif yang diikuti 

oleh seluruh peserta workshop. Adapun pembagian bobot kegiatan workshop adalah sebagai 

berikut: a. perkuliahan dan diskusi di sesi pertama (40%); b. perkuliahan dan diskusi di sesi kedua 

(40%); c. eksperimen kreatif (20%).  

Kegiatan workshop di sesi pertama adalah perkuliahan dan diskusi. Pada sesi ini materi 

workshop disampaikan oleh narasumber Prof. Primadi didampingi dengan moderator Budiman 

(foto 3). Judul materi workshop pada sesi pertama adalah “Kreativitas sebagai Penunjang Kegiatan 

Pembelajaran Seni Rupa dan Desain dalam Dunia  Pendidikan”. 

 
Foto 3. Prof. Dr. H. Primadi Tabrani Ketika Menyampaikan Materi Pada Saat Workshop. 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Setelah pemaparan materi oleh narasumber selesai, kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi 

yang dipandu oleh moderator. Pada sesi ini sebagian peserta berperan aktif mengajukan 

pertanyaan, menanggapi, bahkan ada juga yang melakukan sharing pendapat dengan narasumber 

terkait topik yang telah dipaparkan.  Kegiatan pada sesi pertama ini diakhiri dengan kegiatan 
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ishoma (istirahat, sholat, dan makan) yang dilakukan bersama-sama antara narasumber, peserta, 

dan juga panitia workshop selama 1 jam.  

Selanjutnya kegiatan workshop di sesi kedua diawali kembali dengan perkuliahan dengan 

materi workshop yang berjudul “Berkenalan dengan Bahasa Rupa”. Pada sesi ini materi workshop 

disampaikan oleh narasumber Prof. Primadi didampingi oleh moderator M. Firdaus Benyamin. 

Setelah sesi perkuliahan selesai, kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi yang dipandu oleh 

moderator. Sama seperti di sesi sebelumnya, pada sesi kedua ini sebagian peserta berperan aktif 

mengajukan pertanyaan, menanggapi, bahkan ada juga yang melakukan sharing pendapat dengan 

narasumber terkait topik yang telah dipaparkan (foto 4).  

 

 
 

Foto 4. Peserta Workshop. 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 Kegiatan workshop di sesi kedua ini diakhiri dengan lima jenis eksperimen  kreatif yang 

dilakukan oleh seluruh peserta dipandu oleh narasumber dan moderator. Eksperimen kreatif ini 

dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama terdiri dari tiga jenis eksperimen perorangan yang 

ditujukan untuk semua peserta baik guru dan juga mahasiswa. Sedangkan di tahap kedua 

(eksperimen terakhir) dilakukan melalui dua jenis eksperimen yang berbeda, ada ekperimen yang 

ditujukan khusus untuk guru dan ada juga eksperimen yang ditujukan khusus untuk mahasiswa, 

kedua eksperimen tersebut bersifat perorangan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai lima 

buah eksperimen kreatif yang dilakukan dalam kegaiatan workshop pembinaan kreativitas dan 

bahasa rupa. 

a. Membuat Daftar Apa Saja Kegunaan Batu Bata (Tugas Perorangan) 

Tujuan eksperimen ini adalah untuk melatih kemampuan berfikir kreatif dengan menggali 

sejauh mana pemikiran para peserta terhadap sebuah benda. Apakah peserta mampu berfikir dan 

menganalisa dengan cara yang berbeda atau tetap berpatokan pada  aturan dan kebiasaan. Pada 

eksperimen ini masing-masing peserta dibagikan kertas dan diminta untuk menuliskan apa saja 

kegunaan batu bata dalam sebuah daftar. Eksperimen berlangsung selama 2 menit. 

b. Merangkai Cerita (Tugas Perorangan) 

Tujuan eksperimen ini adalah untuk melatih kemampuan berfikir kreatif dengan cara 

berimajinasi dan latihan merangkai cerita dari tema yang ditentukan. Ada lima tema yang 

kemudian dipilih satu untuk dirangkai menjadi sebuah cerita, tema tersebut diantaranya adalah: 1) 

Pesawat ulang alik meledak; 2) Ombak pantai Pangandaran,  

3) Pagelaran akbar Musik Rock di Senayan; 4) Pabrik Baja Karakatau Steel; 5) Gunung Merapi 

Meletus. Pada eksperimen ini masing-masing peserta dibagikan kertas dan diminta untuk 

menuliskan cerita sesuai dengan tema yang dipilih. Eksperimen berlangsung selama 7,5 menit. 
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c. Menggunakan Tangan Kanan Untuk Menggambar Tangan Kiri Dan Sebaliknya (Tugas 

Perorangan) 

Pada umumnya orang-orang menggunakan tangan kanannya untuk menggambar dan 

secara otomatis itu mampu mengaktifkan fungsi belahan otak kiri yang berhubungan dengan 

bahasa. Begitupun sebaliknya, ketika tangan kiri digunakan belahan otak kanan pun otomatis 

berfungsi dan dapat mengaktifkan kemampuan dalam memahami gambar atau ruang.  

Eksperimen ini bertujuan untuk memfungsikan kedua belahan otak kanan dan kiri. Agar 

otak dapat berfungsi secara optimal, maka penting kiranya kita terbiasa menggerakan kedua tangan 

dengan sama baiknya. Pada eksperimen ini masing-masing peserta dibagikan kertas dan diminta 

untuk menggambar tangan kanannya menggunakan tangan kiri begitupun sebaliknya tangan kiri 

digambar menggunakan tangan kanan. Eksperimen berlangsung selama 10 menit. 

d. Ekperimen Bahasa Rupa Gambar Anak (Untuk Pendidik)  

Eksperimen bahasa rupa gambar anak yang diberikan kepada para guru ini bertujuan untuk 

memperkenalkan cara berfikir anak-anak yang lebih bebas dalam mengekspresikan aksi, reaksi, 

emosinya pada sebuah gambar. Seorang guru atau orang dewasa biasanya kurang mampu berfikir 

secara bebas seperti anak-anak karena umumnya sudah cenderung menggunakan akal dan ilmunya 

dalam berkarya atau menilai. Agar para guru mampu mengenal gambar anak  dengan sukses 

memancing ide siswanya dalam berkarya, guru perlu berfikir “seperti anak”, yaitu berfikir rupa 

(bagaikan melihat film) dan bercerita. Dengan melakukan kegiatan ini, maka guru akan dapat 

membuat soal yang dapat memancing ide siswanya dalam berkarya.  

Eksperimen ini berlangsung selama 5 menit. Pada eksperimen ini masing-masing peserta 

dibagikan kertas dan diminta untuk menggambar sketsa dari petikan cerita berikut ini: 

1) Ada taman bunga, penuh dengan aneka bunga warna-warni. Taman dikelilingi gedung 

bertingkat dengan tirai berwarna warni di jendelanya. 

2) Dan ketujuh ekor katak itu habis dimakan sang ular 

3) Di horison muncullah sang bidadari bermahkota emas gemerlapan. 

 

e. Eksperimen Membuat Kartu Pos Bergambar (Untuk Peserta Didik)  

Eksperimen ini bertujuan untuk memperkenalkan cara berfikir anak-anak yang lebih bebas 

dalam mengekspresikan aksi, reaksi, emosinya pada sebuah gambar. Setelah mendapatkan ilmu 

dan pendidikan, orang dewasa biasanya kurang mampu berfikir secara bebas seperti anak-anak 

karena umumnya sudah cenderung menggunakan akal dan ilmunya dalam berkarya. Eksperimen 

ini menuntut peserta untuk belajar dari karya anak-anak seperti halnya kartu pos bergambar.  

Pada eksperimen ini masing-masing peserta dibagikan kertas dan diminta untuk 

mengenang masa liburan semasa kecil yang paling berkesan, kemudian ditulis atau diceritakan 

dalam sebuah “Kartu Pos Bergambar” yang dibuat pada halaman kosong kertas. Pada halaman 

tersebut peserta diinstruksikan untuk menuliskan alamat tujuan yang akan dikirimi kartu pos, serta 

menulis cerita atau peristiwa paling berkesan di masa liburan. Eksperimen berlangsung selama 15 

menit. 

 

Dari total 30 orang peserta pelatihan, 80% diantaranya terlihat sangat aktif. Dari hasil 

capaian yang diperoleh oleh peserta workshop melalui perkuliahan dan eksperimen kreatif maka 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 80. Berdasarkan dari segi kemampuan dan keterampilan peserta 

(guru, mahasiswa, dan peserta umum) setelah mengikuti workshop, dapat dijelaskan bahwa 
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sekitar 70% dari total jumlah peserta pelatihan telah mampu menghasilkan suatu eksperimen 

kreatif dengan mengekspresikan gagasannya dengan menggunakan metode bahasa rupa. Hal ini 

merupakan bukti bahwa kreativitas dapat terwujud ketika seseorang mampu berpikir divergen, 

artinya tidak terpusat pada satu hal saja, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan mau mencoba 

hal yang baru. 

Pada workshop ini penilaian hasil eksperimen tidak dilihat dari bagus atau jeleknya karya 

peserta. Menurut Prof. Primadi, semua hasil eksperimen peserta yang berupa gambar atau cerita 

sebenarnya hanyalah alat visualisasi dan komunikasi terhadap materi yang disampaikan 

penciptanya, sehingga disini Prof. Primadi mampu menangkap gambaran materi yang lebih 

kongkrit di benak para peserta mengenai gambar atau cerita yang dibuatnya.   

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner kegiatan setelah workshop 

selesai, 60% peserta terlihat sangat antusias terhadap pelatihan kreativitas dan bahasa rupa. 

Sehingga kedepannya panitia workshop berencana untuk membentuk sebuah Komunitas Bahasa 

Rupa (KBR) yang diasuh oleh Prof. Primadi. Namun komunitas ini perlu dikoordinasikan ulang 

oleh panitia dan juga narasumber Prof. Primadi untuk diperoleh kesepakatan bersama yang baik. 

Demikianlah hasil pembahasan kegiatan workshop pembinaan kreativitas dan bahasa rupa. 

Sesi terakhir pada kegiatan workshop ini ditutup oleh sesi foto bersama (foto 5) dan juga 

pembagian sertifikat oleh panitia kepada para peserta dan narasumber.  
 

 
 

Foto 5. Foto Bersama Narasumber, Panitia, dan Peserta workshop. 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

4. KESIMPULAN 

Patut penulis syukuri bahwa kegiatan workshop ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, 

hal ini terlihat dari kegiatan di sesi pertama dan kedua yang berlangsung sesuai dengan jadwal 

kegiatan. Selain itu dari hasil evaluasi pelaksanaan workshop menunjukkan bahwa respons peserta 

selama kegiatan pelatihan berlangsung adalah positif. Dari total 30 orang peserta pelatihan, 80% 

diantaranya terlihat sangat aktif. Berdasarkan dari segi kemampuan dan keterampilan peserta 

(guru, mahasiswa, dan peserta umum) setelah mendapat pelatihan, dapat dijelaskan bahwa sekitar 

70% dari total jumlah peserta pelatihan telah mampu menghasilkan suatu eksperimen kreatif 

dengan menggunakan metode bahasa rupa.  

Melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat memiliki pengalaman, pengetahuan, 

kemampuan mengenai kreativitas dan bahasa rupa, serta mampu mengiplementasikannya pada 

kegiatan pembelajaran seni rupa dan desain. Dengan bekal mengenai kreativitas dan bahasa rupa 

diharapkan setiap peserta dapat memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek konseptual, visual 

dan estetis yang terkandung dalam sebuah karya cipta. Sehingga kedepannya dunia pendidikan 

seni rupa dan desain di Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak lagi sumber daya manusia 
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yang berpotensi dalam memahami, menilai, dan menciptakan karya seni rupa atau desain secara 

orisinil, kreatif dan inovatif.  
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ABSTRAK 

Saat ini pemerintah terus menerus berusaha untuk melaksanakan program hemat energi bagi semua kalangan 

masyarakat. Sekolah SMP Yasporbi II, merupakan salah satu sekolah yang mendukung program pemerintah tersebut. 

Oleh sebab itu SMP ini bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang hemat 

energi yang merupakan kelanjutan dari penelitian dalam program hibah desentralisasi dari Dikti.  

Penghematan energi dalam hal ini dikhususkan pada bangunan gedung. Hal ini disebabkan sektor bangunan 

menyerap 40% sumber energi dunia, bahkan di Indonesia sektor ini bertanggung jawab terhadap 50% dari total 

penggunaan energi, dan lebih 70% konsumsi listrik secara keseluruhan (EECCHI, 2012 dalam Panduan 

Penghematan Energi di Gedung Pemerintah, 2014). 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan penghematan energi adalah dibentuk gugus tugas. 

Fungsi gugus tugas adalah menyusun program kerja, sosialisasi penghematan energi, air dan BBM, evaluasi 

pencapaian target dan pelaporan secara periodik setiap tiga bulan. Mengacu pada istilah gugus tugas ini, maka 

dalam rangka pelaksanaan penghematan energi yang dilakukan di SMP Yasporbi II, dibentuk gugus tugas siswa. 

Gugus tugas siswa ini tidak sepenuhnya mengikuti gugus tugas dalam pemerintahan, meskipun juga tetap dalam 

rangka penghematan energi, namun lebih disederhanakan. Salah satu implementasinya berupa lomba yaitu siswa 

diminta mencatat segala hal yang berhubungan dengan pemborosan dan penghematan energi di sekolah Yasporbi II 

dan lomba menggambar poster. Melalui kegiatan ini terlihat antusias siswa dalam mengikuti kegiatan dan sekaligus 

mengajak siswa mengenal berbagai hal yang berhubungan dengan hemat energi di sekolah Yasporbi II. 

Kata kunci: hemat energi, sosialisasi, bangunan gedung, gugus tugas dan kompetisi 

 

 

1. PENDAHULUAN 

SMP Yasporbi II merupakan sekolah yang berada di Kompleks Perumahan Bank Indonesia yang 

beralamat di Jl. AUP Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Nomor teleponnya adalah 021-

7801835 dan telah mempunyai website dengan alamat www.yasporbibi.org. Sekolah ini termasuk 

dalam Sekolah Standar Nasional (SSN), yang menerapkan program bilingual class dan 

mempunyai program homestay dan schooling experience di luar negeri bagi siswanya. 

Lingkungan sekolah Yasporbi II sangat rapi dan bersih, masih terdapat pohon-pohon dan tanaman 

yang memberikan suasana sejuk di sekitar bangunan sekolah. Gambar 1 tampak depan sekolah 

dengan kebersihan lingkungannya dan fasilitas ruang kelas. Sekolah Yasporbi II berdiri sejak 

tahun 1961, mempunyai visi yaitu menjadi sekolah yang dibanggakan oleh para stakeholder: 

murid, orang tua, guru dan masyarakat. Sedangkan misi sekolah adalah membentuk siswa-siswi 

Yasporbi menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian kuat, bahagia, mampu bersaing dan 

berakhlak mulia.  Visi misi yang menjadi panduan keseharian sekolah dilaksanakan dengan baik 

oleh para guru dan siswa, tercermin dari semangat guru dalam mendidik siswa dan dorongan yang 

luar biasa untuk selalu maju oleh kepala sekolah serta sikap siswa yang baik dan jiwa kompetitif. 

Untuk memberikan semangat antar siswa dalam menggapai cita-cita dan keberhasilan dalam 
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belajar mengajar, dibuatlah berbagai poster yang dipasang dengan cara digantung disepanjang 

koridor, Gambar 2 adalah contoh poster tersebut. Masing-masing ruang kelas siswa dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas seperti lampu, peralatan AC, layar untuk penggunaan proyektor, selain 

kelengkapan umum seperti meja, bangku dan papan tulis. Kelengkapan lain berupa ruang 

perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan laboratorium science. 

                            

                        

                              Gambar 1. Tampak depan dan ruang kelas sekolah Yasporbi II  

                            

                       Gambar 2. Poster penyemangat belajar yang digantung di sepanjang koridor                      

Kata hemat energi  saat ini merupakan kata yang sudah sangat dikenal oleh banyak kalangan, baik 

di pemerintahan, akademisi, rumah tangga, siswa sekolah,  maupun masyarakat pada umumnya. 

Kata hemat energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak ditemukan padanannya, 

namun arti hemat dalam KBBI adalah  tidak boros; cermat (dalam penggunaan bahan bakar), 

sedangkan kata energi mempunyai arti daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai proses kegiatan. Sementara kata penghematan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

menghemat. Jadi hemat energi dapat diartikan sebagai proses atau cara menggunakan daya 

(kekuatan) untuk berbagai kegiatan dengan tidak boros (cermat).        Pemerintah menganjurkan 

penghematan dalam pemakaian listrik dan tidak boros dalam penggunaan bahan bakar. 

Penghematan energi dalam hal ini dikhususkan pada bangunan gedung. Hal ini disebabkan sektor 

bangunan menyerap 40% sumber energi dunia, bahkan di Indonesia sektor ini bertanggung jawab 

terhadap 50% dari total penggunaan energi, dan lebih 70% konsumsi listrik secara keseluruhan 

(EECCHI, 2012 dalam Panduan Penghematan Energi di Gedung Pemerintah, 2014). Untuk 

mendorong pelaksanaan program hemat energi, Pemerintah mengeluarkan banyak instruksi dan 

peraturan sebagai dasar hukum, yaitu Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 tentang 

penghematan energi dan air, Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2012 tentang 

Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2012 tentang 

Manajemen Energi dan Peraturan Pemerintah nomer 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi.  

 

Konsumsi listrik yang besar tidak akan dapat dicapai pemerintah hanya dengan membangun 

pembangkit tenaga listrik yang berbiaya tinggi dan juga kemampuan sumber daya manusia yang 



 

647 

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(Senapenmas) 2017 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menunjang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Jakarta, 23-24 November 2017 

belum lengkap, meskipun sumber energi di Indonesia tersedia, seperti energi fosil (minyak bumi 

dan batubara), energi angin, energi matahari, energi panas bumi, dan energi air. Untuk itu 

penghematan energi menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi. Kementerian 

ESDM pada saat menterinya Sudirman Said mengadakan program yang disebut “Gerakan Potong 

10%”. Gerakan ini merupakan kampanye untuk perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan 

energi. Masyarakat dihimbau untuk melakukan 3 hal yaitu pertama matikan lampu, kedua cabut 

sakelar usai pemakaian, dan ketiga tahan pendingin ruangan (air conditioner/AC) pada 25 derajat. 

Program ini dipilih karena dianggap sebagai kampanye yang mudah dilakukan semua orang, 

bahasanya sederhana dan mudah diukur. Secara nasional, menghemat 10 persen lebih mudah 

dilakukan daripada membangun setara 10 megawatt (MW) dan membutuhkan dana sekitar Rp 450 

triliun (Materi presentasi Potong 10% oleh ESDM, 2015). Pilihan yang bisa dilakukan sekarang 

adalah melakukan efisiensi dan mematikan peralatan elektronik yang tidak terpakai, terutama 

penerangan dan pendingin ruangan. Termasuk, menggunakan peralatan elektronik yang sudah 

efisien dan mendapat label/sertifikasi hemat energi (dengan matikan lampu dan peralatan 

elektronik di rumah selama 1 jam setiap hari hasilnya setara dengan 600 watt-hour).  

 

Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan 

langkah-langkah dan inovasi pelaksanaan penghematan energi. Salah satu pasal menyebutkan 

untuk dibentuk gugus tugas. Kata gugus tugas tidak ditemukan padanannya dalam KBBI, namun 

arti kata gugus adalah kelompok dan arti kata tugas adalah   pekerjaan yang dibebankan. Jadi gugus 

tugas adalah suatu kelompok orang untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan. Gugus tugas 

dalam pemerintahan terdiri dari staf pemerintah di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Tugas gugus tugas ini adalah menyusun program kerja, sosialisasi penghematan energi, air dan 

BBM, evaluasi pencapaian target dan pelaporan secara periodik setiap tiga bulan. Mengacu pada 

istilah gugus tugas ini, maka dalam rangka pelaksanaan penghematan energi yang dilakukan di 

SMP Yasporbi II, maka dalam rangka kegiatan pengabdian pada masyarakat dibentuk juga gugus 

tugas siswa. Namun tugas gugus tugas siswa ini tidak sepenuhnya mengikuti gugus tugas dalam 

SKPD pemerintahan, meskipun juga tetap dalam rangka penghematan energi. Uraian tugas gugus 

tugas siswa adalah:   

1. Menjadi pelopor dalam sosialisasi program hemat energi di sekolah,   

2. Memeriksa peralatan listrik (lampu, AC, komputer, dsb) senantiasa dalam keadaan off 

jika tidak digunakan 

3. Mematikan lampu dan AC pada ruangan yang sudah tidak digunakan 

4. Mencatat ruang-ruang yang belum menggunakan lampu hemat energi 

5. Mematikan lampu dikoridor atau lokasi yang pencahayaannya sudah digantikan cahaya 

alami 

Uraian tugas ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada sekolah-sekolah 

tersebut. Pada SMP Yasporbi II, terlihat bahwa sekolah sudah melaksanakan hemat energy berupa 

adanya jendela yang dapat memasukkan cahaya matahari dalam setiap ruang kelas. Namun dalam 

diskusi awal dengan para siswa dan guru, ditemukan bahwa siswa dan guru masih belum paham 

tentang pelaksanaam hemat energi, belum mengerti tentang lampu hemat energi dan tentang lampu 

LED, bagaimana menghemat penggunaan listrik untuk AC, bagaimana perhitungan biaya 

penggunaan listrik ke  PLN, dan berbagai hal lain tentang hemat energi. Juga masih ditemukan 

perilaku yang belum hemat energi seperti belum meng-off-kan listrik dari sumbernya (unplug) bila 

perangkat elektronik tidak digunakan, serta belum mematikan lampu dan AC bila tidak digunakan. 

Namun secara umum permasalahan yang dihadapi sekolah SMP Yasporbi II ini adalah bagaimana 

melaksanakan hemat energi di sekolah tersebut dan bagaimana mengajak guru dan siswa untuk 

berperilaku hemat energi. Keinginanannya adalah pelaksanaan hemat energi tidak hanya terjadi 

sesaat, tapi dapat terus berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi permasalahan adalah: 
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- Masih banyak siswa dan guru belum tahu pelaksanaan hemat energi setiap harinya 

- Bagaimana cara mengajak siswa untuk berperilaku hemat energi 

- Bagaimana cara guru (pihak sekolah) mengenalkan program hemat energi kepada siswa  

- Bagaimana menjadikan hal-hal yang berhubungan dengan hemat energi, sebagai tema 

dalam lomba yang bisa dilakukan secara regular tiap tahun. 

- Bagaimana cara penghitungan biaya listrik atau penggunaan energi listrik, sehingga dapat 

melakukan penghematan energi. 

 

Beberapa contoh hal-hal yang berhubungan dengan hemat energi adalah penggunaan AC, bila 

tidak dilakukan perawatan, maka AC tidak akan berfungsi dengan baik. Suatu AC yang tidak 

dilakukan perawatan secara berkala, maka akan menyebabkan adanya debu pada bagian 

evaporator dan kompresor. Hal ini akan menyebabkan kerja AC kurang optimal, yaitu tidak 

dihasilkan udara dingin sesuai dengan pengaturan suhu yang diinginkan. Kemungkinan lain adalah 

refrigerant AC berkurang atau habis, hal ini akan menyebabkan tidak ada udara dingin yang keluar 

dari AC. Hal yang sering dilakukan oleh siswa adalah ada jendela dan pintu terbuka pada saat AC 

dalam kondisi hidup. Semua yang disebutkan di atas akan memboroskan penggunaan energi. 

Contoh lain adalah dalam pemilihan jenis lampu yaitu pengetahuan dibidang perlampuan seperti 

memilih lampu hemat energi, akan menentukan berapa banyak energi akan digunakan. Selain itu 

memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu pencahayaan ruang pada siang hari, sehingga 

pada area sekitar jendela, lampu dapat dimatikan dan bagaimana penempatan lampu pada ruang.  

 

2. Metode Pelaksanaan PKM 

Kompetisi yang pertama adalah lomba menggambar poster dengan tema hemat energi. Kompetisi 

ini dapat diikuti oleh seluruh siswa SMP, namun juga dapat diikuti oleh siswa SD yang tergabung 

dalam Yayasan Sekolah Yasporbi. Dewan yuri, selain guru pembimbing gugus tugas siswa, adalah 

guru menggambar sekolah tersebut.  

Kompetisi kedua adalah melakukan pencatatan segala hal yang berhubungan dengan pemborosan 

dan penghematan energi di sekolah Yasporbi II. Peserta lomba adalah siswa kelas 8, siswa ini 

sudah pernah diberikan sosialisasi tentang hemat energi yang dilakukan pada tahun 2016, yaitu 

pada saat pelaksanaan penelitian hibah desentralisasi Dikti dalam skema penelitian unggulan. 

Selain menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan hemat energi, maka siswa 

menunjukkan/mencatat semua tentang pemborosan energi dan peserta harus memberikan masukan 

tentang perbaikan atas pemborosan tersebut. Semua catatan ini akan dinilai oleh dewan yuri, yang 

antara lain terdiri dari guru pembimbing gugus tugas siswa.  

 

Melalui lomba dengan tema hemat energi ini diharapkan makin meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang hemat energi dan makin banyak siswa mulai memahami pelaksanaan hemat energi dan 

bersedia untuk berperilaku hemat energi. Pemenang lomba disediakan beberapa hadiah yang 

menarik berupa piala dan alat tulis. Pemenang terdiri dari juara 1 (satu) sampai dengan juara 3 

(tiga) dan juara harapan 1 (satu) sampai dengan juara harapan 3 (tiga). 

 

Kegiatan dilakukan selama 1 (satu) minggu, yang pertama pada 19 Mei 2017 diadakan lomba 

menggambar, Jumlah peserta adalah 50 siswa. Selanjutnya tanggal 22 dan 23 Mei diadakan lomba 

gugus tugas siswa, diikuti oleh 30 siswa dan penjurian dilakukan tanggal 25 Mei 2017. 

Pengumuman hasil dan penyerahan piala dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017.  

 

Pelaksanaan lomba menggambar poster tentang hemat energi 
- Pembentukan panitia dalam hal ini adalah tim gugus tugas siswa dan para guru 
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- Pengumuman jadwal pelaksanaan lomba dan hadiah serta piala 

- Penjelasan materi lomba dengan tema hemat energi 

- Pelaksanaan lomba dan pengumuman hasil lomba 

- Pemberian piala dan hadiah lain 

 

Pelaksanaan kompetisi implementasi program gugus tugas siswa 
- Memberikan pembekalan kepada gugus tugas siswa tentang implementasi program 

gugus tugas siswa dalam pelaksanaan hemat energi  

- Mengetahui/mencatat kondisi salah satu ruang kelas dalam hal penggunaan energi 

listriknya, sebagai contoh 

- Membuat check list untuk memantau pelaksanaan pencapaian target. 

- Tim gugus tugas siswa mengajak teman lain membentuk tim dan melakukan langkah 

yang sama untuk kelas lainnya. Demikian seterusnya untuk semua kelas dalam sekolah 

tersebut 

- Sekolah/tim penilai merancang bentuk penilaian untuk masing-masing tim sesuai kelas 

yang dicatat dan dipantau kondisi listriknya, sesuai urutan tahapan. 

- Menentukan pemenang dan penyerahan piala  

 

Melalui  pembentukan gugus tugas siswa menjadikan kegiatan penghematan energi berjalan secara 

terus menerus dan dinamis. Gambar 3 ini menunjukkan rangkaian tahapan kerja penghematan 

energi yang dimulai dengan pembentukan gugus tugas.  Rangkaian ini memang akan sangat sulit 

dipahami oleh siswa, untuk itu ditiap sekolah disarankan ada guru yang menjadi pembimbing 

dalam pelaksanaan penghematan energi yang dilakukan oleh gugus tugas siswa. Pembimbing 

diperlukan untuk mengetahui kondisi penggunaan listrik saat ini dari sekolah, kemudian 

mengevaluasi perencanaan program kerja yang telah disusun oleh gugus tugas siswa. Program 

kerja ini juga perlu disesuaikan dengan keadaan sekolah. Selanjutnya pembimbing harus 

mengamati pelaksanaan program yang telah direncanaakan tersebut, selain itu perlu dilakukan 

pengawasan, monitoring dan evaluasi dan melatih siswa untuk melakukan pelaporan atas tugas 

yang telah dikerjakan. 
-  

                                

                Gambar 3. Rangkaian tahapan kerja penghematan energi (ESDM, 2014) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Lomba yang melibatkan hampir seluruh siswa dan guru, memberikan hasil yang bagus, siswa 

antusias dalam mengikuti lomba-lomba ini. Gambar 4 adalah spanduk sebagai penanda adanya 

lomba dengan tema hemat energi.  Spanduk besar yang dibuat dengan ukuran 5 x 2,5 m, dan 

dipasang di bagian kearah masuk ruang kelas menunjukkan semangat lomba yang dilakukan oleh 
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SMP Yasporbi 2. Ibu Novi sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Tampak wajah-

wajah ceria dari para peserta dalam mengikuti lomba menggambar, seperti pada rangkaian Gambar 

5. Gambar 6 menunjukkan hasil karya siswa dari beberapa peserta lomba menggambar poster 

hemat energi. Sementara itu rangkaian foto penyerahan piala kepada para pemenang lomba dapat 

dilihat pada Gambar 7. Gambar 8 berupa foto bersama antara para yuri yaitu sebagian dari para 

guru, guru pembimbing tugas gugus siswa yaitu Bapak Gustav (berdiri paling kiri), adalah guru 

untuk mata kuliah Fisika, dengan kepala sekolah ibu Novi (berdiri pada posisi paling tengah) dan 

tim pelaksana PKM. Lomba dengan tema hemat energi ini dapat dilaksanakan dengan baik. 

Melalui lomba ini diharapkan para guru dan para siswa lebih mengenal tentang hemat energi, dan 

nantinya dapat menerapkan serta berperilaku hemat energi.   

 

Dampak kegiatan terhadap mitra adalah semangat untuk terus mengajak siswa berperilaku hemat 

energi, karena hal ini sudah sesuai dengan semangat yang selama ini sudah menjadi bagian dari 

kegiatan yang ada di SMP Yasporbi II. Kepala Sekolah dan para guru SMP Yasporbi II juga 

menyatakan bahwa akan selalu bersedia menjadi mitra kegiatan PKM atau penelitian. Selain itu 

mitra mengharapkan ada perbaikan pencahayaan yang ada di ruang kelas dan laboratorium. 

Ruang-ruang ini setelah dilakukan survei memang pencahayaannya kurang dari SNI. 

 

 

                  Gambar 4. Spanduk sebagai penanda adanya lomba dengan tema hemat energi. 

 

 

                              Gambar 5. Kegiatan lomba menggambar tema hemat energi 
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                         Gambar 6. Hasil lomba menggambar tema hemat energi 

 

                         

               

Gambar 7. Penyerahan piala ke para pemenang lomba oleh kepela sekolah 

                                                     dan tim pelaksana PKM 

 

 

Gambar 8. Salah satu pemenang lomba dan para guru serta tim pelaksana PKM 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan PKM berupa pembentukan gugus tugas siswa hemat energi dan implementasi gugus 

tugas siswa, yaitu dengan mengadakan lomba tentang hemat energi berjalan dengan baik. Para 

peserta yaitu siswa SMP dan sebagian siswa SD dari Yayasan Yasporbi sangan antusias dan 

bergembira dalam mengikuti lomba ini. Demikian juga kepala sekolah, guru pembimbing gugus 

tugas siswa, para yuri dan para guru sekolah Yasporbi sangat mendukung kegiatan PKM. Hal ini 

disebabkan program hemat energi merupakan salah satu kegiatan yang selaras dengan kegiatan 

sekolah.  

Setelah kegiatan ini diharapkan siswa dan para guru dapat menerapkan penghematan energi dan 

juga berperilaku hemat energi. Supaya kegiatan ini berkelanjutan diharapkan sekolah secara terus 

menerus melalukan kegiatan yang berhubungan dengan hemat energi. Selain itu dengan sudah 

terbentuknya gugus tugas hemat energi di sekolah Yasporbi II, akan membantu program hemat 

energi.  
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ABSTRAK  

Tahu merupakan salah satu makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang banyak disukai oleh masyarakat 

dimanapun berada, tidak terkecuali di Indonesia. Tahu pada umumnya dibuat oleh industri rumah tangga yang 

menggunakan proses produksi secara tradisional. Salah satu industri rumahan yang memproduksi tahu adalah usaha 

tahu Barokah yang berlokasi di daerah Cirebon. Masalah yang terjadi pada usaha tahu Barokah adalah selama ini 

pemilik usaha tahu Barokah tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlah laba atau penjualan dari usaha 

tahunya. Ini dikarenakan usaha tahu Barokah belum melakukan pencatatan untuk usaha tahu yang dimilikinya. 

Pencatatan hanya bersifat sederhana. Penetapan harga jual tahu yang selama ini dilakukan adalah atas dasar 

estimasi. Oleh karena itu tim PKM Untar berusaha mengenalkan kepada pemilik usaha tahu Barokah mengenai 

penetapan harga penjualan sehingga diharapkan pemilik dapat memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara-

cara menghitung harga pokok penjualan. Ini akan mempermudah bagi pemilik usaha tahu Barokah untuk dapat 

menghitung jumlah laba yang diperolehnya. Adanya tenaga kerja yang langsung memproduksi tahu yang merangkap 

sebagai tenaga penjualan sering menyebabkan terjadinya keterlambatan jadwal produksi tahu, yang berakibat pada 

penjualan tahu yang mengalami keterlambatan. Tim PKM Untar memberikan transfer pengetahuan mengenai cara –

cara manajemen usaha pengelolaan tahu yang baik dan memperkenalkan sanitasi dan hiegienisasi pengolahan tahu 

agar usaha tahu Barokah dapat meningkatkan kualitas tahu yang dihasilkannya.  

Kata kunci: Harga pokok penjualan, laba, manajemen usaha  

 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakat Indonesia sudah mengenal tahu sejak lama dan mengkonsumsi tahu sebagai 

sumber protein pengganti daging. Ini disebabkan karena tahu merupakan makanan yang kaya akan 

sumber protein. Tahu terbuat dari kacang kedelai yang telah mengalami proses fermentasi dan 

diambil sarinya. Sama halnya dengan tempe, tahu juga terbuat dari kacang kedelai.  

Jumlah pengusaha tahu yang merupakan industri rumahan pada tahun 2012-2013 

mengalami penurunan, karena harga pasar bahan baku kedelai di pasaran melonjak. Ini terjadi 

karena  bahan baku kedelai sebagai bahan utama pembuatan tahu berasal dari impor. Ini yang 

menyebabkan pengusaha tahu berusaha menutupi kenaikan harga pokok bahan baku kacang 

kedelai pada tahunya dengan cara mengurangi irisan tahu yang akan dibuatnya. Hal ini terjadi juga 

di unit usaha tahu yang ada di kota Cirebon.  

Usaha tahu yang ada di Cirebon bila dilihat dari data yang diperoleh dari dinas 

perindustrian perdagangan koperasi dan umkm Kota Cirebon mengalami penurunan jumlahnya. 

Ini dikarenakan bahan baku pembuatan tahu yaitu kacang kedelai mengalami kenaikan harga yang 

cukup tinggi. Kenaikan harga kacang kedelai ini karena para pengusaha tahu menggunakan kacang 

impor akibat produksi domestik yang tidak mencukupi kebutuhan domestik.  

Tabel 1 dapat dilihat bahwa ada penurunan jumlah unit usaha yang berkecimpung dalam 

industri tahu yang ada di Cirebon yaitu dari jumlah 145 unit usaha pada tahun 2012 menjadi 141 

unit usaha pada tahun 2013. Ini berarti terjadi penurunan unit usaha sebesar 4 unit usaha. Demikian 
pula untuk industri yang berbahan baku kacang kedelai lainnya seperti industri tempe  yang tidak 

mengalami peningkatan jumlah usaha sejak tahun 2012.  
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Tabel 1 Jumlah Unit Usaha Industri di Kota Cirebon 

KBLI   Kelompok Industri  Jumlah unit 

tahun 2010 

Jumlah unit 

tahun 2011 
Jumlah unit 

tahun 2012 
Jumlah unit 

tahun 2013 
10330 Industri pengolahan sari 

buah dan sayuran  

7 6 6 6 

10391 Industri tempe kedelai 6 4 5 5 

10392 Industri tahu kedelai 134 146 145 141 

10399 Industri pengolahan dan 

pengawetan lainnya buah-

buahan dan sayuran  

9 9 5 6 

10411 Industri minyak makan dan 

lemak nabati 

39 32 19 14 

10412 Industri margarine 0 0 0 4 

10415 Industri minyak goreng 

bukan minyak kelapa dan 

minyak kelapa sawit 

4 0 0 0 

10421 Indsutri kopra 72 73 59 51 

10422 Industri minyak makan 

kelapa 

9 18 17 17 

10423 Industri minyak goreng 

kelapa 

30 24 30 33 

10424 Industri tepung dan pelet 

kelapa 

11 15 13 11 

10431 Industri minyak makan 

kelapa sawit (crude palm oil) 

414 457 478 548 

10432 Industri minyak goreng 

kelapa sawit 

46 57 46 46 

Sumber dinasperindagkop dan umkm Cirebon 

Kenaikan harga pokok kacang kedelai di pasaran disiasati oleh pengusaha industri rumahan 

tahu dalam pembuatan produk tahu dengan cara memperkecil ukuran tahu yang diproduksinya. Ini 

dilakukan oleh kebanyakan umkm tahu lainnya untuk mengimbangi kelonjakan  harga kacang 

kedelai di pasar dan memenuhi permintaan konsumen akan produk tahu yang merupakan makanan 

pokok pengganti protein hewani. Salah satu umkm tahu yang ada di Cirebon yaitu usaha Tahu 

Barokah mencoba mengimbangi kelonjakan harga bahan baku kacang kedelai dengan 

memperkecil ukuran produk tahu yang dibuatnya. Namun ada masalah yang dihadapi oleh usaha 

tahu Barokah ini yaitu dalam menentukan harga pokok penjualan tahunya, mereka hanya 

menentukan harga tahu atas dasar harga tahu di pasar, tanpa melihat berapa biaya produksi tahu 

per satuannya. Ini mengakibatkan kesulitan bagi pemilik usaha tahu Barokah untuk mengetahui 

berapa jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperolehnya selama sebulan dan setahun. Ini 

berakibat pemilik usaha tahu Barokah yaitu Bapak Pudiyani tidak dapat menghitung dengan pasti 

berapa jumlah laba atau keuntungan yang diperolehnya selama ini.  

Dalam menjalankan usahanya ini, usaha tahu Barokah hanya melakukan pencatatan seperti 

catatan rumah tangga yang tidak teratur dan sistematis untuk mencatat setiap pengeluaran yang 

terjadi pada usaha tahu. Bahkan masih terlihat adanya penyatuan antara keuangan untuk usaha 

tahu dan keluarga. Ini yang menyebabkan pemilik usaha tahu Barokah tidak dapat mengetahui 

berapa jumlah harta atau aset usaha tahu dan laba yang diperolehnya dari penjualan tahu. Ini 
sesungguhnya bisa dihindari jika pemilik usaha tahu Barokah memiliki catatan yang lengkap dan 

melakukan akuntansi sederhana untuk usaha tahu ini sehingga semua masalah yang dihadapi bisa 

diatasi.  

Sebuah Entitas atau usaha sangat memerlukan informasi laba yang ada dalam laporan laba 

rugi guna mengambil keputusan (Weygandt et al,  2016 ).  Selama ini pemilik usaha tahu Barokah 
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hanya mengira-ngira jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tahu. Jika pemilik ingin 

mengetahui berapa jumlah pendapatan dan laba yang berhasil diperoleh dari penjualan tahunya, 

pemilik kesulitan memperoleh informasi untuk mendapatkan data data biaya produksi tahunya 

selama ini , karena pencatatan masih sangat minim dan tidak lengkap. Oleh karena itu  Tim PKM 

Untar akan mencoba mengenalkan cara menghitung biaya produksi tahu kepada pemilik usaha 

tahu Barokah, sehingga  dapat diketahui harga pokok penjualan tahu (Hansen and Mowen, 2007) 

yang digunakan untuk menghitung laba kotor dari hasil penjualan tahu.  

Dari permasalahan yang ada di usaha tahu Barokah ini, maka permasalahan tersebut dapat 

dibagi menjadi: 

a. Usaha tahu Barokah belum dapat mengetahui harga pokok produksi dan harga pokok 

penjualan tahu karena tidak ada catatan yang merinci setiap pengeluaran produksi 

b. Harga jual tahu didasarkan atas harga jual tahu di pasar saat itu karena tidak tersedianya 

informasi berkaitan dengan produksi tahu 

c. Kesulitan untuk menghitung jumlah laba yang diperoleh setiap bulan karena pengeluaran 

usaha tahu masih disatukan dengan keuangan keluarga pemilik usaha tahu Barokah. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar 

permasalahan yang dihadapi oleh usaha tahu dapat diatasi dengan cara mendampingi pemilik 

usaha tahu Barokah untuk menghitung harga pokok produksi dan penjualan tahu serta mampu 

menghitung laba yang diperoleh dari usaha tahu. Pendampingan ini akan dilakukan dalam dua 

tahapan yaitu tahap pertama akan mengumpulkan semua biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan produksi dan non produksi serta memperkenalkan cara-cara menghitung harga pokok 

produksi dan harga pokok penjualan kepada pemilik usaha tahu Barokah. Tahap kedua akan 

mendampingi pemilik untuk belajar bagaimana cara menghitung harga produksi dan harga 

penjualan tahu serta laba yang diperoleh dari usaha tahu 

 Justifikasi mengenai metode pelaksanaan PKM terhadap permasalahan yang dihadapi oleh  

usaha tahu Barokah dapat dijelaskan dalam Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2.  Justifikasi Pengusul, metode Pendekatan penyelesaian,  

Prosedur Kerja , Partisipasi Mitra dan Jenis luaran 
No Justifikasi Pengusul Metode 

Pendekatan 

Prosedur Kerja Partisipasi Mitra Jenis 

Luaran 

1 Mengenalkan cara-

cara menghitung 

biaya produksi tahu 

dan harga pokok 

penjualan tahu 

kepada pemilik usaha 

tahu Barokah  

Melakukan tanya 

jawab dan 

observasi kepada 

pemilik usaha tahu 

Barokah.  

Mengumpulkan bukti 

dokumen yang berkaitan 

dengan produksi tahu.  

Membantu tim 

PKM Untar dalam 

mengumpulkan 

bukti dokumen 

yang diperlukan 

sebagai bahan 

untuk menghitung 

biaya produksi 

dan harga pokok 

penjualan 

Memo 

2 Membantu 

menghitung biaya 

produksi dan 

penjualan tahu 

 

Memberikan   

pelatihan tentang 

cara-cara 

menghitung biaya 

produksi dan 

penjualan tahu 

Melatih mitra usaha tahu 

Barokah untuk dapat 

memahami perhitungan 

harga pokok produksi 

dan harga pokok 

penjualan tahu. 

Belajar membuat 

perhitungan harga 

pokok produksi 

dan harga pokok 

penjualan tahu 

Memo 

3 Mendampingi usaha 

tahu Barokah untuk 

dapat menghitung 

Memberi arahan 

dan membantu 

menghitung harga 

Penerapan perhitungan 

biaya produksi dan harga 

pokok penjualan tahu   

Menghitung harga  

produksi dan  

penjualan tahu  

Modul 

dan 

memo 
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biaya produksi dan  

harga pokok 

penjualan tahu  

pokok produksi 

dan penjualan 

tahu. 

4  Mendampingi usaha 

tahu Barokah untuk 

dapat menghitung 

laba yang diperoleh 

dari usaha tahu 

selama sebulan  

Memberi arahan 

dan membantu 

menghitung laba 

dari usaha tahu 

sebulan 

Penerapan perhitungan 

aba dari usaha tahu 

selama sebulan  

Menghitung laba 

dari usaha tahu 

selama sebulan   

Modul 

dan 

memo 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim PKM Untar pada usaha tahu Barokah ini 

adalah diperoleh informasi yang berkaitan dengan biaya produksi tahu. Tabel 3 dapat dilihat 

jumlah biaya bahan baku untuk membuat tahu  sebesar Rp 42.270.000 dengan perincian sebagai 

berikut :  

Tabel 3. Biaya Bahan Baku  
Biaya  Rincian  Jumlah  Rp  

Kacang Kedelai 200 kg/hari x 30 hari x Rp 7.000/kg 42.000.000 

Asam cuka  1,5liter x 30 hari x Rp 6.000/botol       270.000 

Jumlah  42.270.000 

 Biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan cara mengalikan upah atau gaji pegawai 

pabrik langsung per hari selama sebulan dengan upah per hari serta upah tetap yang diberikan 

selama sebulan.  Biaya tenaga kerja langsung yang terjadi selama sebulan sebesar Rp 9.000.000 

dengan perincian ada pada Tabel 4 berikut ini :  

Tabel 4. Biaya Tenaga Kerja Langsung  
Biaya  Rincian  Jumlah Rp  

Gaji karyawan 4 orang x 30 hari x Rp 50.000 

2 orang x Rp 1.500.000  

 6.000.000 

3.000.000 

Jumlah  9.000.000 

 Biaya overhead pabrik  terdiri dari biaya overhead variabel dan tetap. Biaya Overhead 

variabel diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya-biaya seperti biaya bahan bakar, kayu bakar, 

dan pembelian ember serta jolang. Adapun biaya overhead pabrik tetap terdiri dari mesin pengolah 

kacang kedelai, tangki, tagog, cetakan tahu, dan papan tahu. Biaya overhead pabrik variabel 

sebesar Rp 8.059.000 dapat dilihat perinciannya pada Tabel 5 dan Tabel 6 untuk biaya overhead 

pabrik tetap yang terjadi adalah sebesar Rp 48.150.000. 

Tabel 5. Biaya Overhead Pabrik Variabel  
Biaya  Rincian  Jumlah Rp 

Minyak tanah 20liter x 30 x Rp. 13.000 7.800.000 

Kayu bakar 30 x Rp 300 9.000 

Ember besar 5xRp 25.000 125.000 

Ember kecil 5xRp 15.000 75.000 

Jolang  1xRp 50.000 50.000 

Jumlah  8.059.000 
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Tabel 6. Biaya Overhead Pabrik Tetap   
Biaya  Rincian  Jumlah Rp  

Pembelian mesin 2 unit x Rp 6.500.000 13.000.000 

Tangki  1 unit x Rp 1.500.000 1.500.000 

Tagog  1 unit x Rp 500.000 500.000 

Listrik untuk produksi  900.000 

Air untuk produksi  1.500.000 

Cetakan  1 unit x Rp 750.000 750.000 

Jumlah  18.150.000 

Biaya non produksi yang terjadi pada usaha tahu Barokah adalah terdiri dari biaya 

pemasaran, dan biaya administrasi umum. Biaya pemasaran perusahaan terdiri dari biaya bahan 

bakar motor sebesar Rp 780.000 dengan perincian ada pada Tabel 7 berikut ini 

Tabel 7. Biaya Pemasaran  
Biaya  Rincian  Jumlah  Rp  

BBM 4 liter x Rp 6.500 x 30 hari 780.000 

   

Jumlah  780.000 

Biaya administrasi dan umum yang diperoleh dari usaha tahu Barokah adalah berjumlah 

Rp 2.000.000 dengan perincian seperti pada Tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8. Biaya Administrasi dan Umum 
Biaya  Jumlah  Rp  

Pemeliharaan peralatan kantor  1.000.000 

Perawatan kendaraan 1.000.000 

Jumlah 2.000.000 

Dari Tabel 7 dan Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa biaya non produksi yang terdiri 

dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum berjumlah Rp 2.780.000. Total biaya yang 

terjadi pada usaha tahu Barokah sebesar Rp  80.259.000 merupakan penjumlahan antara biaya 

produksi sebesar Rp 77.479.000 dan biaya non produksi sebesar Rp 2.780.000. Biaya produksi 

terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya ovehead pabrik variabel dan biaya 

ovehead pabrik tetap  

 Tabel 9 menunjukkan harga pokok produksi Usaha tahu Barokah sebsar Rp 77.479.000 

yang merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku sebesar Rp 42.270.000, biaya tenaga kerja 

langsung sebesar Rp 9.000.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp 8.059.000 dan biaya 

overhead pabrik tetap sebesar Rp 18.150.000. 

Tabel 9. Harga Pokok Produksi  
Biaya  Jumlah  Rp  

Biaya bahan baku 42.270.000 

Biaya tenaga kerja langsung 9.000.000 

Biaya Overhead pabrik variabel  8.059.000 

Biaya Overhead pabrik tetap  18.150.000 

Jumlah 77.479.000 
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Jumlah produksi tahu per hari pada usaha tahu Barokah adalah berjumlah 100 papan tahu, sehingga 

jumlah produksi per bulan adalah sebesar 100 papan x 30 hari = 3000 papan per bulan. 

Berdasarkan hasil di atas maka dapat dihitung harga pokok produksi tahu per papan tahu pada 

usaha tahu Barokah adalah   
Harga pokok produksi per papan =Harga pokok produksi/volume produksi 

 =Rp 77.479.000/3000 

 =Rp 25.826 per papan  

Harga pokok produksi tahu per papan pada usaha tahu Barokah adalah sebesar Rp 25.826 dengan 

membagi jumlah harga pokok produksi dengan volume produksi. Harga pokok produksi tahu 

Barokah dari perhitungan di atas juga menjadi harga pokok penjualan usaha tahu Barokah.

 Penetapan harga jual tahu oleh usaha tahu barokah dilakukan dengan harga pasar yang 

berlaku saat itu atau dikenal dengan istilah metode going on rate pricing. Penentuan harga jual 

oleh usaha tahu Barokah adalah menjual tahu per papan dengan ukuran tahu yang beraneka ragam 

yaitu ukuran tahu 10x10cm, 9x9cm, 8x9cm, 8x8cm, 7x7cm, 6x6cm dengan harga masing –masing 

per papan adalah sebesar Rp 30.000. 

 Dari data di atas dapat dihitung total penerimaan dari penjualan tahu per bulan adalah 

sebesar Rp 90.000.000 dengan cara mengalikan harga jual tahu per papan dengan volume produksi 

sebulan yaitu :  
Total Penjualan =Harga jual tahu per papan x volume produksi  

 =Rp 30.000 x 3000  

 =Rp 90.000.000 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dibuat laporan Laba Rugi untuk usaha tahu Barokah seperti 

pada Tabel 10.  Tabel 10 menunjukkan bahwa usaha tahu Barokah memperoleh laba pada bulan 

april 2017 sebesar Rp 9.741.000 dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 10 Laporan Laba rugi usaha tahu Barokah 
Laporan Laba Rugi Usaha Tahu Barokah untuk bulan April 2017 

Penjualan  90.000.000 

Harga Pokok Penjualan   77.479.000 

Laba Kotor  12.521.000 

Biaya Operasional:    

Biaya Pemasaran 780.000  

Biaya Administrasi dan umum 2.000.000  

Total Biaya Operasional   2.780.000 

Laba Bersih  9.741.000 

   

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Biaya produksi yang terjadi selama sebulan untuk usaha tahu Barokah adalah sebesar Rp 

77.479.000 dengan perincian biaya bahan baku sebesar Rp 42.270.000, biaya tenaga kerja 

langsung sebesar Rp 9.000.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp 8.059.000 dan 

biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp 18.150.000 

b. Biaya non produksi terdiri dari biaya pemasaran sebesar Rp 780.000 dan biaya administrasi 

umum sebesar Rp 2.000.000. 
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c. Laba kotor yang diperoleh usaha tahu Barokah selama bulan April adalah sebesar Rp 

12.521.000 dan laba bersih sebesar Rp. 9.741.000 
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ABSTRAK 

Sebagai wujud kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang merupakan elemen dari Tridharma Perguruan 

Tinggi, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara dalam memberikan pelayanan pada 

masyarakat melalui bantuan teknis berupa desain dan gambar struktur bangunan Masjid kepada Pengurus Masjid 

Darul Ihsan yang berlokasi di jalan Ketapang, Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan. Metode yang dipakai adalah 

desain struktur bangunan dengan menggunakan software Sanspro v.4.78, dan pembuatan gambar struktur lengkap 

dengan detail-detailnya dengan menggunakan program Autocad 2011. Dalam perancangan struktur bangunan 

Masjid, perlu dipertimbangkan terhadap kekuatan, daya tahan bahan bangunan, sesuai dengan peraturan-peraturan 

dan SNI yang berlaku di Indonesia, kemudahan pengadaan bahan dan pelaksanaan pembangunan. Desain dan 

gambar awal struktur bangunan Masjid menggunakan bahan beton bertulang, namun atas permintaan pihak 

pengurus dirubah menjadi bahan baja agar lebih mudah dan cepat pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat pada saat pembongkaran Masjid lama dan pembangunan Masjid baru dilakukan di lokasi yang sama, 

sehingga umat tidak memiliki tempat lain untuk berdoa. Hasil desain struktur bangunan Masjid setelah diganti 

dengan bahan bangunan baja yang sudah dicek kembali sesuai dengan standar keamanan, keselamatan dan 

peraturan yang berlaku, menjadi semakin mudah dilaksanakan karena dapat difabrikasi di bengkel terlebih dahulu, 

kemudian di lapangan dilakukan pemasangan (erection), sehingga mempersingkat waktu pembangunan. Berbeda 

dengan bahan bangunan beton bertulang yang membutuhkan persyaratan umur beton untuk dilakukan pembongkaran 

bekisting. 

Kata kunci: Desain, Struktur, Bangunan, Masjid   

 

1. PENDAHULUAN 

Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat tetapi juga sebagai tempat kegiatan-kegiatan lain 

seperti tempat pendidikan, tempat berkumpul, tempat kajian-kajian keagamaan bagi umat Islam. 

Masjid Darul Ihsan yang berada di jalan Ketapang, Pondok Pekayon Indah pun tidak hanya sebagai 

tempat shalat tetapi juga ingin ditingkatkan sebagai tempat kegiatan keagamaan lainnya seperti 

TPA (Tempat Pendidikan Al Quran), tempat penyelenggaraan kajian-kajian agama dan tempat 

musyawarah anggota masyarakat di lingkungan tersebut. Perluasan bangunan tidak dirasa cukup, 

sehingga perlu redesain untuk mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk itu sebelum kegiatan 

redesain perlu evaluasi tentang apa yang ada serta keinginan-keinginan aspirasi dari anggota 

jamaah dan pengurus. Saat evaluasi, terungkaplah bahwa bangunan Masjid berdiri di atas saluran 

air. Kendala inilah yang menjadi keterbatasan desain sehingga dibutuhkan arsitek yang bisa 

memberikan solusi desain yang menjawab kebutuhan dan keterbatasan yang ada.  

mailto:sh.siwi@gmail.com
mailto:trisno.odang@gmail.com
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Tanah seluas 1098,67 m2 merupakan fungsi Fasos (fasilitas sosial) yang telah mendapatkan surat-

surat seperti surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham, Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan 

aset Daerah Pemkot Bekasi, dan Surat Keputusan Walikota Bekasi. Pengurus Masjid 

menginginkan re-desain dari bangunan Masjid yang semula berdiri di atas saluran air dengan 

penambahan beberapa fasilitas yaitu, TPA, Perpustakaan, ruang sekretariat, parkir mobil dan 

motor, serta taman lingkungan. Bangunan Masjid (eksisting) akan dirobohkan dan diganti dengan 

bangunan baru (desain baru) akan tetapi saat pelaksanaan pembangunan kegiatan ibadah tetap 

berlangsung. Bangunan direncanakan dua lantai, lantai bawah untuk jamaah laki-laki dan lantai 

atas untuk jamaah perempuan. Tidak menutup kemungkinan, lantai bawah dipergunakan sebagian 

untuk jamaah perempuan (mengingat kemungkinan ada jamaah yang lanjut usia). Masjid 

dilengkapi dengan tempat wudhlu baik untuk laki-laki dan perempuan (tempat wudhlu laki-laki di 

bawah dan tempat wudhlu perempuan di lantai atas). Karena lokasi di pojok (pertigaan), maka 

Masjid ini diharapkan mudah dikenali (eye catching) dan desain yang memerlukan proses 

pembangunan singkat.  

Setelah selesai desain arsitektur bangunan Masjid, selanjutnya dibuatkan desain dan gambar 

struktur yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, peraturan-peraturan perencanaan dan 

SNI yang berlaku di Indonesia, yaitu: peraturan perencanaan pembebanan (Indonesia, 1987b), 

ketahanan terhadap gempa (Indonesia, 1987a; 2002b; Frick, 2006), struktur beton (Indonesia, 

1991; 2002a; Dipohusodo, 1993; Vis dan Kusuma, 1993), dan struktur baja (Indonesia, 1984), 

yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan desain arsitektur Masjid tersebut. Desain dan gambar 

detail struktur bangunan Masjid ini murni diperuntukkan sebagai wujud PKM (Pengabdian 

Kepada Masyarakat) Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara dengan tanpa 

meminta dana untuk jasa Perencana dan Perancang. Desain struktur bangunan Masjid ini diberikan 

secara cuma-cuma kepada Pengurus Masjid Darul Ihsan yang berlokasi di jalan Ketapang, Pondok 

Pekayon Indah, Bekasi Selatan. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan respon untuk menindaklanjuti surat 

permohonan Pengurus Ta’mir Masjid Darul Ihsan, Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan no. 

12/TMR-DI/XII/2015 yang ditujukan kepada Ketua Departeman Pascasarjana Program 

Arsitektur, Universitas Tarumanagara. Dalam surat tersebut, pihak pengurus mengajukan 

permohonan bantuan untuk pembuatan desain dan gambar struktur bangunan Masjid Darul Ihsan, 

sebagai kelanjutan dari desain arsitektur Masjid. Salah satu tugas Tridarma Perguruan Tinggi 

adalah memberikan bantuan pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu sebagai salah 

satu wujud CSR (Corporate Social Responsibility) Perguruan Tinggi. Masyarakat melalui 

lembaga atau institusi pun bisa mengajukan permohonan bantuan keilmuan kepada Perguruan 

Tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan surat Permohonan yang diajukan oleh Pengurus Ta’mir 

Masjid Darul Ihsan, Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan untuk pembuatan gambar dan desain 

struktur bangunan Masjid patut ditindaklanjuti, sebagai kelanjutan dari desain arsitektur Masjid.  

Dalam usaha menyanggupi permintaan bantuan teknis tersebut di atas maka kami dari Program 

Pascasarjana Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara membentuk Tim Desain 

Pembangunan Masjid Darul Ihsan sebagai program Pengabdian pada Masyarakat yang terdiri dari 

dosen dan mahasiswa yang bertugas untuk membuat gambar perencanaan dan perancangan desain 

struktur bangunan Masjid yang kemudian akan diberikan kepada Pengurus Ta’Mir Masjid Darul 

Ihsan, dengan surat tugas nomor 114-Int-DIR.PPKM/UNTAR/IV/2017. Bagi institusi Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, Pengabdian pada Masyarakat ini penting 

untuk memenuhi salah satu syarat akreditasi yang dinyatakan dalam aturan dari Departemen 

Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi pada butir 7.2, mengenai pelayanan masyarakat oleh dosen 

dan mahasiswa (Indonesia, 2009:24). 
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2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode yang dipakai adalah desain struktur bangunan dengan menggunakan software SANSpro 

v.4.78§§ untuk mendapatkan gaya dalam (Momen, Lintang dan Normal) secara 3D (tiga dimensi), 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: merencanakan sistem peletakan, beban yang bekerja, 

merencanakan posisi kolom dan balok-balok berdasarkan gambar denah dan potongan arsitektur 

bangunan Masjid, sehingga terbentuk gambar 3D sistem struktur, kemudian dimasukan ke dalam 

program SANSpro v.4.78 untuk mendapatkan gaya dalam, setelah itu dilanjutkan dengan 

perhitungan dimensi balok, kolom dan pondasi.  

Pembuatan gambar struktur lengkap dengan detail-detailnya dilakukan dengan menggunakan 

program Autocad 2011***, berdasarkan hasil perhitungan dimensi di atas, berupa gambar denah 

kolom, pembalokan, pondasi, rangka atap dan detail-detail yang diperlukan untuk memudahkan 

pelaksanaan di lapangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan struktur bangunan Masjid dipertimbangkan terhadap kekuatan, daya tahan bahan 

bangunan, kemudahan pengadaan bahan dan pelaksanaan pembangunan. Desain dan gambar 

struktur bangunan Masjid menggunakan bahan beton bertulang diserahkan kepada Pengurus 

Masjid Darul Ihsan yang berlokasi di jalan Ketapang, Pondok Pekayon Indah.  

Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan dengan bahan beton 

bertulang cukup lama, karena harus menunggu waktu bongkar bekisting yang berkaitan dengan 

umur beton. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk pembongkaran bekisting dibagian 

bawah plat lantai dan 21 hari untuk dibagian bawah balok, agar beton bertulang cukup umur dan 

mampu memikul beban. Hal ini memakan waktu cukup lama agar dapat melakukan pekerjaan 

lainnya seperti pemasangan dinding, keramik dan sebagainya, sehingga ada permintaan dari pihak 

pengurus untuk merubah struktur bangunan dari bahan beton bertulang dan rangka atap dari bahan 

baja (sebagian gambar desain lihat Gambar 1), menjadi bahan baja agar lebih mudah dan cepat 

pelaksanaannya, serta tidak perlu menunggu umur beton untuk dilakukan pembongkaran 

bekisting, karena bahan baja sudah difabrikasi di bengkel, dan di lapangan hanya dilakukan 

pemasangan saja (erection).  

Pihak kontraktor pelaksana Masjid mengajukan gambar perubahan struktur bangunan tersebut 

menjadi bahan baja. Kemudian tim desain struktur bangunan Masjid melakukan pengecekan 

terhadap dimensi usulan perubahan struktur dari bahan baja tersebut, dan hasilnya terdapat 

beberapa perubahan dimensi struktur baja untuk menjaga kekuatan, keamanan, dan keselamatan 

(sebagian gambar desain lihat Gambar 2, 3, dan 4). Hasil akhir gambar struktur dan rangka atap 

serta detail bangunan Masjid dari bahan baja diserahkan kembali kepada pengurus, untuk 

dilaksanakan pembangunannya (lihat Gambar 5. Foto-foto peletakkan batu pertama dan Gambar 

6. Foto-foto progres pembangunan di lapangan). 

                                                 
§§ SANSpro 4.78 adalah program aplikasi khusus untuk teknik sipil, khususnya struktur beton yang mampu 

menampilkan hasil akhir kebutuhan tulangan, lengkap dengan gambar struktur beserta volume dan biayanya. 

SANSpro 4.78 sesuai dengan peraturan beton di Indonesia (Pedoman Beton Indonesia ‘91 bahkan Pedoman Beton 

Indonesia 2003.) Buku ini membahas kemampuan SASpro 4.78 untuk melakukan desain pondasi, lengkap dengan 

perhitungan volume dan harga struktur yang dapat dieksekusi hanya dalam hitungan detik. Buku ini merupakan 

panduan praktis dan mudah bagi Anda yang ingin belajar membuat desain rangka dan pondasi beton dengan 

SANSpro 4.78 (Pramono dan Hendriana, 2005). 
*** AutoCAD is a commercial computer-aided design and drafting software application. Developed and marketed by 

Autodesk, AutoCAD was first released in December 1982 as a desktop app running on microcomputers with internal 

graphics controllers (https://www.google.com/search?q=AutoCAD, 20-11-2017). 
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Hasil kegiatan berupa gambar-gambar desain struktur bangunan Masjid, yaitu gambar denah, 

potongan dan detail-detail yang terdiri dari:  

1) Gambar awal struktur dan detail bangunan Masjid dengan bahan beton bertulang dan rangka 

atap bahan baja (sebagian gambar desain lihat Gambar 1)  

2) Gambar revisi dimensi struktur dan detail bangunan Masjid dengan bahan baja dan rangka atap 

bahan baja (sebagian gambar desain lihat Gambar 2, 3, dan 4) 

3) Mutu Bahan:  

a) Tulangan polos untuk diameter < 13 mm adalah U-24  

b) Tulangan ulir untuk diameter  13 mm adalah U-40  

c) Mutu beton K-250 

d) Mutu baja profil BJ 37 (FE 360) dengan tegangan leleh 2400 kg/m2 

 

 

 

Gambar 1. Gambar awal denah pondasi dan struktur bangunan dengan bahan beton bertulang. 

 

 

Gambar 2. Gambar revisi denah struktur bangunan dengan bahan baja. 
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Gambar 3. Gambar revisi potongan struktur dan atap dengan bahan baja. 

 

  

Gambar 4. Gambar revisi kolom dengan bahan baja dan detail. 
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Gambar 5. Foto-foto peletakkan batu pertama (ground breaking). 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 18 Februari 2017. 
 

     

   
Gambar 6. Foto-foto progres pelaksanaan di lapangan.  

Sumber: Dokumentasi pribadi, 19 Oktober 2017. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil desain struktur bangunan Masjid dapat bermanfaat dan diterapkan langsung di lapangan serta 

disesuaikan dengan kebutuhan umat yang mendesak untuk dibangun sebuah Masjid yang 

memenuhi standar keamanan dan keselamatan dengan menggunakan bahan bangunan baja agar 

mudah dan cepat pelaksanaannya, sehingga pembangunan Masjid dapat terselesaikan dengan 

cepat dan dipergunakan segera. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada saat pembongkaran Masjid 

lama dan pembangunan Masjid baru dilakukan di lokasi yang sama, sehingga umat tidak memiliki 

tempat lain untuk berdoa dan terpaksa menggunakan Masjid lainnya yang letaknya jauh dari rumah 

warga, serta menunggu pembangunan Masjid Daruh Ihsan selesai dibangun.   

Kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid 

Darul Ihsan akan sangat membantu penerapan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) langsung kepada yang membutuhkan dan 

membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat agar memenuhi kualifikasi bangunan yang sesuai 

dengan standar keamanan dan keselamatan bagi umat Masjid.  

Bagi institusi, kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

pemenuhan butir-butir untuk akreditasi yaitu butir 7.2, Departemen Pendidikan Nasional Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2008, yaitu mengenai pelayanan masyarakat oleh dosen dan 

mahasiswa. Untuk itulah Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara menjawab 

permohonan bantuan dari Pengurus Masjid Darul Ihsan dengan bantuan dana dari Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura Universitas Tarumanagara untuk melaksanakan 

program bantuan Desain Struktur Bangunan Masjid Darul Ihsan. 

Harapannya adalah desain dan gambar struktur bangunan Masjid Darul Ihsan ini memenuhi 

kebutuhan Pengurus Masjid dan dapat dilaksanakan dengan baik, serta jamaah Masjid dapat 

menjadikan ladang amal serta sebagai pengabdian pada masyarakat dari Perguruan Tinggi. 

Kegiatan seperti PKM ini harus sering dilakukan agar lebih banyak kerjasama antara perguruan 

tinggi dengan masyarakat untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat dan bermanfaat bagi 

masyarakat banyak terutama yang membutuhkan, sekaligus merupakan pelaksanaan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement) 
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ABSTRAK 

Tujuan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang siklus akuntansi dan pembukuan sederhana kepada 

CV JSXPRO yang meliputi catatan atas penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan biaya-biaya 

yang terjadi di UMKM. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Peserta 

pelatihan dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. 

 

Kata kunci : pelatihan, UMKM, pembukuan sederhana 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pembukuan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan termasuk UMKM. Pembukuan dapat 

dilakukan secara sederhana bila diperlukan. Melalui pembukuan sederhana UMKM dapat 

memiliki arsip atas usaha yang dilakukan dan memiliki data historis atas usahanya. Sayangnya 

UMKM seringkali mengabaikan pembukuan sederhana karena minimnya pengetahuan dan dana.  

 

Melalui pendekatan yang dilakukan kepada UMKM maka pihak UMKM meminta pihak LPKMV 

Untar untuk melakukan pelatihan pembukuan sederhana kepada UMKM. 

 

Pelatihan yang dilakukan meliputi pembukuan sederhana atas penerimaan kas, pengeluaran kas, 

penjualan, pembelian dan biaya-biaya yang terjadi di UMKM. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

 

Ada beberapa metode pengajaran menurut Bahrul (2005) yaitu Metode Proyek, metode 

eksperimen, metode tugas dan resitasi, metode diskusi, metode sosiodrama, metode demonstrasi, 

metode problem solving, metode tanya jawab, metode ceramah dan metode latihan. Masing-

masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. 

 

Pada PKM kali ini tim akan menggunakan berbagai kombinasi metode untuk melakukan pelatihan 

pembukuan sederhana yaitu Metode Ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, dan metode 

latihan. 

 

Metode ceramah adalah pelatihan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada peserta 

pelatihan. Kebanyakan porsi bicara akan didominasi oleh pelatih. Metode Diskusi akan 

memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk melakukan diskusi atas materi yang 

diberikan. Metode Tanya jawab akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan 

pertanyaan apabila ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut. Metode latihan 

memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk latihan soal-soal yang menggambarkan 

situasi di dunia kerja.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2017 dan Sabtu, 7 April 2017 pukul 

09.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB. Materi pelatihan yang diberikan meliputi siklus 

akuntansi untuk perusahaan jasa, pencatatan jurnal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, 

penjualan, pembeliaan, dan biaya-biaya yang terjadi di UMKM, pencatatan jurnal khusus yang 

terdiri dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, dan laporan keuangan perusahaan 

jasa. 

 

Materi pelatihan disampaikan dalam bentuk Modul yang terdiri dari 3 modul. Modul 1 tentang 

Akuntansi Perusahaan Jasa, Modul 2 tentang Jurnal Khusus, dan Modul 3 tentang Laporan 

Keuangan Perusahaan Jasa. 

 

MODUL 1 

Modul 1 membahas tentang Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Jurnal Umum Perusahaan Jasa. 

Dengan mempelajari modul ini peserta pelatihan dapat mengerti siklus akuntansi perusahaan jasa 

dan pencatatan transaksi dengan jurnal umum. Materi modul 1 dapat dilihat pada Gambar 1, Tabel 

1, dan Tabel 2 di bawah ini. 

 

SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA 
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama menjual produk yang berupa 

jasa, seperti konsultan, salon kecantikan, lembaga kursus dll. Perusahaan jasa dapat dimiliki oleh 

perorangan atau dalam bentuk persekutuan dan perseroan terbatas. Perusahaan jasa dapat 

diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) apabila peredaran brutonya  

tidak melebihi Rp 4,8 milyar setahun. Perusahaan jasa yang dibahas dalam modul ini adalah 

perusahaan jasa yang dimiliki oleh perorangan atau berbentuk CV. 

 

Akuntansi perusahaan jasa pada dasarnya memiliki akuntansi yang sama dengan bentuk 

perusahaan lainnya, namun perusahaan jasa memiliki akuntansi yang lebih sederhana karena 

menilik pada sifat transaksi yang dilakukannya sederhana.  

 

Siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari transaksi, membuat bukti transaksi, mencatat 

transaksi dalam jurnal umum atau jurnal khusus, mem-posting ke buku besar, membuat neraca 

saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo sesudah 

penyesuaian, membuat lapporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan membuat neraca saldo 

sesudah penutup, kemudian mengulang kembali siklus akuntansi yaitu dari transaksi dan 

seterusnya. Siklus akuntansi perusahaan jasa dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

JURNAL UMUM PERUSAHAAN JASA 

Transaksi perusahaan jasa meliputi transaksi pemberian jasa, penerimaan pembayaran dari 

pelanggan, dan pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan operasional. Transaksi perusahaan jasa 

dapat dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus.  

 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya tidak banyak berulang. 

Jurnal umum juga digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan transaksi-

transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusu. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang sifatnya banyak berulang. Jurnal khusus akan dibahas lebih lanjut dalam 

Modul 2.  Bentuk jurnal umum dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4. 
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Gambar 1. Siklus Akuntansi 

 

Tabel 1 

Jurnal Umum 

 

Tgl No Bukti Keterangan Ref Debet Kredit 

      

      

Keterangan : 

1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi 

2. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor dokumen transaksi 

3. Kolom keterangan diisi dengan nama akun yang didebet atau dikredit 

4. Kolom ref diisi dengan tanda cek apabila sudah diposting ke buku besar 

Transaksi 

Dokumen Transaksi 

Jurnal Umum/Khusus 

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Jurnal Penyesuaian 

Neraca Saldo sesudah penyesuaian 

Laporan Keuangan 

Jurnal Penutup 

Neraca Saldo sesudah penutup 
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5. Kolom Debet diisi dengan jumlah yang harus didebet 

6. Kolom kredit diisi dengan jumlah yang harus dikredit 

 

Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal umum adalah: 

 

Tabel 2 

Transaksi-transaksi dalam Jurnal Umum 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Investasi atau setoran 

modal oleh pemilik 

Kas                                                                  xxx 

Aset lainnya                                                    xxx 

           Modal                                                              xxx                 

2. Pemberian jasa Piutang/Kas                                                     xxx 

           Pendapatan Jasa                                               xxx 

3. Pembayaran dari 

pelanggan 

Kas                                                                  xxx 

           Piutang                                                            xxx 

4. Pendapatan jasa diterima  

Dimuka 

Kas                                                                  xxx 

           Pendapatan Jasa Diterima Dimuka                 xxx 

5. Pembelian perlengkapan Perlengkapan                                                   xxx 

           Kas                                                                  xxx 

6. Pembelian aset tetap 

(peralatan, kendaraan, dll) 

Aset Tetap                                                       xxx 

           Kas                                                                  xxx 

7.  Beban operasional (gaji, 

listrik, air, dll) 

Beban-beban                                                   xxx 

           Kas                                                                  xxx 

8. Beban dibayar dimuka 

(sewa, asuransi, dll) 

Beban Dibayar Dimuka                                    xxx 

           Kas                                                                  xxx 

9. Pengambilan untuk pribadi Prive                                                                 xxx 

           Kas                                                                  xxx               

 

Jurnal penyesuaian dibuat agar informasi dalam laporan keuangan menunjukkan kondisi terkini 

dari perusahaan. Jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3 

Jurnal Penyesuaian 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Pengakuan pendapatan 

atas pendapatan jasa 

diterima  

dimuka 

Pendapatan Jasa Diterima Dimuka                  xxx 

           Pendapatan Jasa                                              xxx 

2. Pemakaian perlengkapan 

 

Beban Pemakaian Perlengkapan                       xxx 

           Perlengkapan                                                  xxx           

3. Penyusutan aset tetap 

(peralatan, kendaraan, dll) 

Beban Penyusutan Aset Tetap                          xxx 

           Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                 xxx 
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4. Pengakuan beban atas 

beban dibayar dimuka 

(sewa, asuransi, dll) 

Beban – beban                                                  xxx 

           Beban Dibayar Dimuka                                   xxx 

5. Beban yang terhutang Beban - beban                                                   xxx 

           Hutang Beban                                                  xxx 

  

Selain jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, perusahaan jasa juga membuat jurnal penutup di 

akhir periode setelah membuat laporan keuangan. Jurnal penutup yang dibuat adalah: 

 

Tabel 4 

Jurnal Penutup 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Menutup pendapatan Pendapatan Jasa                                               xxx 

           Ikhtisan Laba/Rugi                                         xxx 

2. Menutup beban-beban 

 

Ikhtisar Laba/Rugi                                           xxx 

           Beban – Beban                                               xxx 

           Beban Pemakaian Perlengkapan                    xxx 

           Beban Penyusutan Aset Tetap                        xxx 

3. Laba/Rugi  Ikhtisar Laba/Rugi                                           xxx 

           Modal                                                             xxx 

4. Menutup pengambilan 

pribadi 

Modal                                                               xxx 

           Prive                                                               xxx 
 
MODUL 2 

Modul 2 membahas tentang Jurnal Khusus untuk perusahaan jasa yang terdiri dari Jurnal 

Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas. Setelah  mempelajari modul ini,  peserta  dapat  

mengerti  dan  melakukan pencatatan transaksi dengan jurnal khusus. Materi modul 2 adalah 

sebagai berikut: 

 

Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya berulang, yaitu jurnal untuk 

mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Jurnal khusus digunakan 

supaya pendapatan transaksi dapat lebih praktis dan mudah dalam pengawasan. Untuk perusahaan 

jasa, jurnal khusus yang digunakan cukup jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. 

Pencatatan dari dokumen ke buku jurnal khusus dilakukan setiap terjadinya transaksi.  

 

Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipt Journal) 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan penerimaan kas. Bentuk jurnal penerimaan kas yang dapat digunakan 

perusahaan jasa adalah: 

 

Tabel 5 

Jurnal Penerimaan Kas 

 

Tgl. No. 

BKM 

Ket. Ref. Perkiraan yang dikredit Perkiraan 

yang didebet 

    Pendapatan 

Jasa 

Piutang Pendapatan 

Diterima Dimuka 

Kas 
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Keterangan : 

1. Kolom Tgl. adalah tanggal , diisi dengan tanggal terjadinya transaksi 

2. Kolom No. BKM diisi dengan Nomor Bukti Kas Masuk 

3. Kolom Ket. adalah keterangan, diisi dengan keterangan penting yang berkaitan dengan 

penerimaan kas 

4. Kolom Ref (referensi) diisi dengan tanda cek data yang bersangkutan dicatat ke dalam 

akun buku besar 

5. Kolom pendapatan jasa, diisi dengan jumlah-jumlah pendapatan jasa yang langsung 

diterima secara tunai. 

6. Kolom piutang, diisi dengan jumlah pendapatan jasa yang dilunasi oleh pelanggan. 

7. Kolom pendapatan jasa diterima dimuka, diisi dengan jumlah uang yang diterima dari 

pelanggan atas jasa yang belum diberikan. 

 

Jurnal Pengeluaran kas (Cash Payment Journal) 

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan pengeluaran kas. Bentuk jurnal pengeluaran kas yang dapat digunakan 

perusahaan jasa adalah: 

 

Tabel 6  

Jurnal Pengeluaran Kas 

 

Tgl. No. 

BKK 

Ket. Ref. Perkiraan yang didebet Perkiraan 

yang dikredit 

Beban - Beban Serba-serbi Kas 

Nama Akun Jumlah 

        

        

        

Keterangan : 

1. Kolom tanggal diisi dengan tangggal terjadinya transaksi 

2. Kolom No. BKK diisi dengan nomor bukti kas keluar 

3. Kolom keterangan diisi dengan keterangan penting yang berkaitn dengan pengeluaran kas 

4. Kolom Ref diisi dengan tanda cek data yang bersangkutan dicatat ke dalam buku besar 

5. Kolom serba-serbi diisi dengan jumlah-jumlah pengeluaran selain beban operasional yang 

dibayarkan secara tunai. Kolom akun diisi dengan nama akun yang terkait dan kolom 

jumlah diisi dengan jumlah nilai pengeluaran kas, 

6. Kolom kas diisi dengan jumlah kas yang dikeluarkan 

 

MODUL 3 

Modul 3 membahas tentang Laporan Keuangan Perusahaan Jasa. Setelah menyelesaikan modul 

ini peserta dapat mengerti dan mampu menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa. 

Materi dalam modul 3 sebagai berikut:  

 

Laporan keuangan perusahaan jasa terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

neraca. Laporan laba rugi disusun untuk memperlihatkan besarnya laba atau rugi yang dihasilkan 

dari operasional perusahaan selama satu periode berjalan. Laporan perubahan modal berisi 

perubahan modal dari awal periode ke akhir periode yang dipengaruhi oleh laba atau rugi dan 
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pengambilan pribadi. Neraca berisi jumlah aset, hutang, dan modal perusahaan jasa di akhir 

periode. 

 

Bentuk laporan keuangan perusahaan jasa sebagai berikut: 

 

Barber shop Ceria 

Laporan Laba Rugi 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20xx 

_____________________________________________________________________________ 

 Pendapatan jasa                   xxx 

 -/- Beban-beban         (xxx) 

 Laba Bersih Operasi              xxx 

 

Barber shop Ceria 

Laporan Perubahan Modal 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20xx 

_____________________________________________________________________________ 

            Modal, 1 Januari 20xx                    xxx 

 Laba (Rugi)                  xxx +/- 

 Prive                (xxx) 

 Modal, 31 Desember 20xx                xxx 

 

 

 

 

 

Barber shop Ceria 

Neraca 

Per 31 Desember 20xx 

_____________________________________________________________________________ 

Aset Lancar      Hutang Lancar    xxx 

Kas      xxx 

Piutang     xxx  Hutang Jangka Panjang  xxx 

Perlengkapan     xxx 

Biaya Dibayar Dimuka   xxx  Modal     xxx 

Total Aset Lancar    xxx 

 

Aset Tetap 

Aset Tetap     xxx 

Akumulasi Penyusutan  (xxx) 

Nilai Buku     xxx 

             .                        . 

Total Assets     xxx  Total Hutang dan Modal  xxx 

 

Dalam pelatihan ini juga terdapat latihan yang diambil langsung dari transaksi CV JSXPRO.  
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4. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan pelatihan pembukuan sederhana bagi UMKM, tim PKM Untar melihat bahwa 

Pihak UMKM dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan ini sudah tercapai. 

 

Sebagai tindak lanjut dan perbaikan bagi pihak UMKM, tim PKM Untar menyarankan adanya 

pelatihan lebih lanjut tentang pembukuan akuntansi yang lebih lengkap sehingga pihak UMKM 

dapat siap menghadapi pemeriksaan pajak apabila memang dibutuhkan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

 

Dengan selesainya kegiatan PKM ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak LPKMV 

Universitas Tarumanagara yang sudah memberikan dana, dan kepada pimpinan CV JSXPRO atas 

kesediaan dan kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan PKM.  
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ABSTRAK 

Pengabdian  masyarakat kali ini difokuskan pada pengusaha batik Pekalongan untuk dapat  menggali kekuatan, 

kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh pengusaha batik Pekalongan. Beberapa kelemahan dan 

ancaman yang dihadapi oleh pengusaha batik Pekalongan antara lain penurunan penjualan, hal ini disebabkan 

adanya peraturan bagi seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan batik sendiri yang memiliki ciri khas daerahnya 

masing-masing. Disamping itu adanya kenaikan bahan baku yang disebabkan sebagian bahan baku masih diimpor 

sehingga harga bahan baku tergantung pada kondisi makro yang tidak menguntungkan khususnya nilai tukar yang 

melemah dan inflasi yang cukup tinggi. Dari pengabdian masyarakat kali ini dihasilkan beberapa strategi 

menggunakan matrik SWOT antara lain strategi SO, WO, ST dan WT.   

 

Kata kunci : pengusaha batik, Pekalongan, bahan baku.  

 

1 PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan dunia maka persaingan usaha semakin ketat. Pemilihan strategi 

untuk dapat diaplikasikan tidak dapat dianggap sesuatu hal yang mudah. Perlu analisis mendalam 

untuk dapat menghasilkan strategi yang tepat sasaran. Strategi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan (Rangkuti: 2014). Sedangkan manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional 

yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya (David, 2011). Manfaat utama dari 

manajemen strategis adalah membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik 

melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. 

Penentuan strategi sangatlah penting, apabila perusahaan salah dalam mengambil keputusan 

strategi akan berakibat fatal bagi perusahaan.  

Perumusan strategi dapat dilakukan dengan menganalisis kesempatan (opportunities), ancaman 

(threats),  kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Metoda yang digunakan adalah 

SWOT matrix yaitu menggabungkan beberapa kondisi untuk menghasilkan strategi yang tepat 

sasaran. Adapun bentuk SWOT Matrix adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 Matrik SWOT 

 Strengths (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) SO strategies WO strategies 

Treaths (T) ST strategies WT strategies 

Keterangan : 

1. Buat daftar opportunities (kesempatan) perusahaan 

2. Buat daftar threats (ancaman) perusahaan 

3. Buat daftar strength (kekuatan) perusahaan 
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4. Buat daftar weaknesses (kelemahan) perusahaan 

5. SO strategis adalah strategi yang dihasilkan dengan menggabungkan kondisi strengths 

(kekuatan) dan opportunities (kesempatan) 

6. WO strategis adalah strategi yang dihasilkan dengan menggabungkan kondisi weaknesses 

(kelemahan) dan opportunities (kesempatan) 

7. ST strategis adalah strategi yang dihasilkan dengan menggabungkan kondisi strengths 

(kekuatan) dan threats (ancaman) 

8. WT strategis adalah strategi yang dihasilkan dengan menggabungkan kondisi weaknesses 

(kelemahan) dan threats (ancaman) 

 

Dengan memanfaatkan SWOT matrix akan dihasilkan strategi dengan gabungan antara beberapa 

kondisi. Cara ini dimaksudkan agar perusahaan jeli dalam melihat kesempatan dan menyikapi 

ancaman, serta dapat mengoptimalkan kekuatan perusahaan serta meminimalkan kelemahan 

perusahaan. 

Pengabdian masyarakat  kali ini akan mencoba mengaplikasikan ilmu manajemen strategi 

terutama perumusan strategi pada kelompok usaha batik di kota Pekalongan. Pekalongan terkenal 

dengan julukan kota batik, karena memang sebagian warganya bergerak dalam industri batik. Di 

daerah pekalongan ada beberapa kampung batik antara lain Kauman, Pesindon dan Kemplong. Di 

kampung batik ini hampir semua warga merupakan pengrajin batik. Rumah-rumah penduduk 

diubah sekalian untuk toko atau showroom batik. Belum lagi beberapa pusat perbelanjaan atau 

sentra batik antara lain Borobudur, Sentra batik Setono, International Batik Center di Wiradesa 

dan lainnya. 

Pengabdian masyarakat kali ini akan mencoba menggali kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

ancaman yang dihadapi oleh pengusaha batik Pekalongan kemudian menyusun strategi SO, WO, 

ST dan WT yang dapat diaplikasikan untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Bagi Perguruan Tinggi 

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melaksanakan pengabdian masyarakat bagi 

pengusaha menengah kecil pengusaha batik di Pekalongan sehingga peran perguruan tinggi 

sebagai mitra masyarakat dapat tercapai. 

Bagi Dosen Tetap  

Mengaplikasikan ilmu manajemen strategik dalam penyusunan strategi pengusaha menengah dan 

kecil pengusaha batik di Pekalongan dengan harapan dapat membantu pengusaha ini mengatasi 

masalah dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

 Bagi Pengusaha 

 Mendapatkan ilmu manajemen strategik yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam 

usahanya. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini juga diharapkan membuka pikiran para 

pengusaha bagaimana cara merumuskan strategi yang diharapkan dapat tepat sasaran. 

2 TARGET DAN LUARAN 

A. Target peserta dari kegiatan ini adalah pengusaha batik khususnya yang berada pada sentra 

batik Banjarsari, perwakilan dari kampung batik Pesindon. Pengusaha yang dibidik adalah 

pengrajin sekaligus menjual hasil produksinya tersebut.  
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B. Luaran 

Output yang akan dicapai dalam workshop kali ini adalah : 

a. Terjadi transfer knowledge antara dosen dan pengusaha. 

b. Peserta dapat mengerti bagaimana cara memetakan dan menyusun strategi berdasarkan 

matrik SWOT 

c. Pengusaha dapat mengaplikasikan cara penyusunan strategi dengan matrik SWOT dalam 

bisnisnya sehingga diharapkan dalam penyusunan strategi di masa mendatang akan tepat 

sasaran. 

 

3 METODA PELAKSANAAN 

Tim pengabdian masyarakat mendatangi satu per satu responden/pengusaha untuk penggalian data 

dan wawancara.  Dari data tersebut nanti akan dirumuskan strategi secara kolektif pengusaha batik 

di Pekalongan dengan menggunakan Matrik SWOT. Tim juga menerangkan bagaimana cara 

merumuskan strategi dengan menggunakan Matrik SWOT secara sederhana. Pelaksanaan 

dilakukan pada hari Sabtu – Senin, tanggal 12 Nop – 14 Nop 2016. Jumlah peserta sebanyak 14 

orang, perwakilan pengusaha batik dari pasar Banjarsari dan kampung batik Pesindon. 

 

4 PEMBAHASAN HASIL 

A. Profil Pengusaha 

Profil pengusaha ini dilihat dari rata-rata umur pengusaha, jenis kelamin dan produk yang 

dihasilkan. 

1. Umur pengusaha 

Adapun data umur pengusaha sebagai berikut : 

Umur Jumlah 

20 tahun – 40 tahun  8 orang 

   >4o tahun – 60 tahun 6 orang 

Total 14 orang 

 

Dari data di atas, pengusaha yang bergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini 

berumur 20 – 40 tahun berjumlah 8 orang, berumur >40 – 60 tahun berjumlah 6 orang sehingga 

total 14 orang 

2. Produk yang dihasilkan oleh pengusaha 

 

Beberapa produk yang dihasilkan oleh pengusaha antara lain : 
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Batik tulis, batik cap, hem (kemeja) untuk laki-laki, blouse untuk perempuan, longdress, daster, 
kaos, produk belum jadi seperti (kain meteran, sarung, sprei), sarimbit gamis, sarimbit blus, batik 

untuk anak-anak. 

Adapun contoh produk yang dihasilkan seperti dapat dilihat pada foto di bawah ini: 
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B. Analisis SWOT 

I. Kekuatan (Strengths) merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan, biasanya dari 

dalam perusahaan. 

Rangkuman kekuatan yang dimiliki perusahaan sebagai berikut : 

1. Dikerjakan secara manual. Pengusaha batik di Pekalongan menyebut batik, jika 

dikerjakan secara manual. Jika produk tersebut dikerjakan oleh printing maupun sablon 

dengan mesin maka mereka menyebutnya bukan batik karena menurut mereka akan 

menghilangkan esensi dari batik itu sendiri. 

2. Motif, corak dan warna selalu berbeda-beda Dalam berproduksi mereka selalu 

menciptakan motif, corak dan warna yang selalu berbeda-beda sesuai dengan 

musimnya. 

3. Desain dibuat sendiri, sehingga motif tidak pasaran. Banyak pengusaha batik menekuni 

usaha ini turun temurun dan sudah belasan tahun, sehingga pemilik mengetahui dengan 

baik bagaimana membuat desain batik sendiri. Desain ini dikembangkan mengikuti 

perkembangan jaman yang ada dan selera pasar. 

4. Kaya motif/desain. Banyaknya pengusaha batik yang paham untuk mendesain motif 

sendiri, sehingga banyak sekali motif desain yang berbeda-beda yang diciptakan oleh 

pengusaha batik Pekalongan. 

5. Menjual melalui bisnis online, cepat dalam membalas pertanyaan dan pengiriman yang 

cepat pula. Beberapa pengusaha batik menjual produknya dengan online. Pelayanan 

merupakan hal paling pokok sehingga ketika ada pertanyaan dari pelanggan mereka 

akan cepat merespon. Mereka selalu mengusahakan  pesanan hari ini disiapkan dan 

langsung dikirim hari ini juga 

6. Memperbanyak cabang/reseler di kota-kota lain Beberapa dari mereka memperbanyak 

cabang/reseler di kota-kota lain untuk mempermudah pemasaran. 

7. Kualitas bahan baku yang sangat baik. Pengrajin batik Pekalongan menomorsatukan 

kualitas bahan baku sehingga ada beberapa bahan baku yang harus diimpor seperti 

kapas, bahan pewarna batik. 

 

II. Kelemahan (Weaknesses) merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, 

biasanya dari dalam perusahaan.  

Rangkuman kelemahan yang dimiliki perusahaan sebagai berikut : 

1. Produksi tergantung pada musim, kalau musim hujan tidak dapat berproduksi Ada 

beberapa pengusaha yang masih menjemur hasil produksinya sehingga sangat 

tergantung pada sinar matahari. Jika musim penghujan, maka secara otomatis produksi 

mereka akan terganggu. 

2. Bahan baku sering mengalami kenaikan. Para pengusaha batik Pekalongan selalu 

menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik sehingga ada beberapa bahan 

yang harus diimpor. Hal ini tentu saja tergantung pada kondisi kurs mata uang dimana 

pada saat ini kondisi makro Indonesia kurang menguntungkan. Didukung oleh inflasi 

yang tinggi sehingga bahan baku mengalami kenaikan. 

3. Belum terlalu paham bisnis online secara detail. Ada beberapa pengusaha yang belum 

paham bisnis online secara detail. 

4. Kurangnya tenaga pemasaran yang paham masalah batik terutama untuk pembeli yang 

datang secara langsung. 

 

III. Kesempatan (Opportunities) merupakan peluang yang dihadapi dan dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan, biasanya dari luar perusahaan. 
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Rangkuman kesempatan yang dimiliki perusahaan sebagai berikut : 

1. Banyak mengikuti events/pemeran besar seperti Inacraft, Adi Wastra, Gelar Batik 

Nusantara, Crafina. Pekalongan merupakan kota batik sehingga banyak 

events/pemeran yang diadakan pemerintah setempat untuk tetap mempopulerkan batik 

di masyarakat. 

2. Adanya peraturan yang mewajibkan untuk mengenakan seragam batik di Pulau Jawa 

maupun luar Jawa. Peraturan yang mewajibkan untuk mengenakan batik di Pulau Jawa 

maupun luar Jawa tentu sangat menguntungkan, karena menambah pangsa pasar batik 

di Pekalongan.  

3. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti pameran ke daerah lain. 

Pameran batik tidak hanya dilaksanakan di kota Pekalongan, tetapi juga 

memperkenalkan corak batik Pekalongan di daerah-daerah lain. Hal ini biasanya 

dilakukan pengusaha bekerja sama dengan pemerintah daerah Pekalongan. 

4. Banyaknya touris/orang yang datang sengaja dari luar Jawa untuk berbelanja, karena 

mereka menyukai keunikan dan keglamoran. Banyaknya orang luar Jawa/touris yang 

berkunjung ke Pekalongan untuk mencari motif batik yang unik, tentu saja sangat 

menguntungkan bagi pengusaha batik di Pekalongan. 

5. Banyak bank yang menawari pinjaman untuk modal usaha. Bank di daerah setempat 

banyak yang menawarkan pinjaman untuk modal usaha karena mereka sudah saling 

percaya dengan para pengusaha tersebut, dimana usaha batik ini sudah dirintis 

bertahun-tahun dan ada yang turun temurun. 

 

VI. Ancaman (Threats) 

Rangkuman ancaman yang dihadapi perusahaan sebagai berikut : 

1. Motif/corak sering ditiru oleh pesaing lain terutama pengusaha sablon/print dan 

diproduksi dengan kualitas lebih jelek sehingga dapat dijual lebih murah. 

2. Banyaknya pesaing baik menjual langsung maupun online dengan harga jual yang 

sangat murah. 

3. Kurangnya regenerasi tenaga kerja karena kemajuan jaman, tenaga kerja setingkat 

SMA kurang minat untuk mendalami pembuatan batik. 

4. Banyaknya daerah yang sudah dapat membuat batik sendiri dengan ciri khas daerah 

masing-masing.Berkaitan dengan peraturan bahwa masing-masing daerah harus 

mampu menciptakan batik sendiri dengan ciri khas daerah masing-masing, tentu saja 

menjadi ancaman yang sangat besar bagi pengusaha di Pekalongan. Bahkan mereka 

merekrut tenaga ahli dari Pekalongan untuk melakukan training bagaimana pembuatan 

batik di daerah mereka. Dari segi pendapatan pakar mungkin mengalami kenaikan, 

tetapi dari segi penjualan produk jadi, tentu saja berkurang, karena mereka sudah dapat 

membuat batik di daerah masing-masing.  

5. Produk impor yang membanjiri pasar lokal maupun nasional. 

6. Biaya ongkos ke luar Jawa yang masih sangat mahal untuk produk pesanan jarak jauh. 

7. Adanya rencana pembangunan jalan tol sehingga dikhawatirkan sedikit masyarakat 

yang mampir. 
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C. Matrik SWOT 

Dari analisis SWOT di atas, diturunkan menjadi matrik SWOT yang akan dihasilkan beberapa 

strategi. Strategi yang diperoleh merupakan kombinasi dari kondisi SO, ST, WO dan WT. Adapun 

strategi yang dapat diusulkan sebagai berikut : 

 

Strategi SO 

1. Bekerja sama dengan pemerintah setempat melalui seminar dan pameran-pameran untuk 

memperkenalkan batik Pekalongan baik dari pembuatannya, corak, motif dan kualitas 

sehingga masyarakat dapat membedakannya dengan produk batik lainnya. (S2, S4, O1, 

O3) 

2. Melakukan backward integration dengan membangun suppliernya sendiri (mendirikan 

pabrik untuk menyediakan bahan bakunya sendiri). (S7,O5) 

 

Strategi ST 

1. Mempatenkan desain motifnya sehingga jika orang/pengusaha lain akan meniru harus 

membayar paten kepada pengusaha batik tersebut.(S2,S3, S4, T1) 

2. Mendirikan perwakilan di luar Jawa, jika permodalan cukup dapat mendirikan toko tetapi 

jika tidak cukup maka bekerja sama dengan orang-orang di luar Jawa untuk memasarkan 

produknya. (S6,T6,T7) 

3. Secara berkala terus mengupdate produknya secara online dan mengunggah produk-

produk yang sedang tren saat ini, sehingga dapat menarik minat pembeli.(S5, T5) 

4. Memodifikasi motif batik Pekalongan dengan motif batik yang sedang digemari atau motif 

batik dari daerah lain sehingga batik Pekalongan dapat menjangkau masyarakat di semua 

wilayah Indonesia. (S4,T4) 

5. Mengedukasi masyarakat mengenai batik sehingga masyarakat dapat membedakan mana 

batik yang memiliki kualitas baik dan mana batik yang memiliki kualitas rendah. Edukasi 

ini dapat dilakukan secara langsung maupun mengunggahnya melalui sosial media, karena 

banyak masyarakat yang tidak tahu mana batik yang berkualitas baik (asli, cap atau tulis) 

dan mana yang bukan batik (printing maupun sablon). (S4, T1) 

6. Mendidik bagaimana membuat batik, khususnya bagi orang yang tidak mampu untuk 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.(S1,T3) 

 

Strategi WO 

1. Membuat pemanasan dengan tenaga listrik untuk mengeringkan batik sehingga tidak 

tergantung pada sinar matahari dalam produksi batiknya.(W1, O5) 

2. Melakukan training mengenai batik bagi tenaga pemasarandi masing-masing 

toko/perusahaan. (W4,O4) 

3. Membuat website yang menarik untuk mempromosikan produknya, sehingga perlu belajar 

bagaimana membuat website yang dapat menarik pengunjung. (W3, O2) 

 

Strategi WT 

1. Mempelajari bisnis online secara detail baik melalui tutorial youtube maupun kursus.(W3, 

T2) 

2. Melakukan diversifikasi produk yaitu memproduksi batik dengan berbagai tingkatan 

kualitas, untuk kualitas super, biasa dan murah sehingga dapat menjangkau semua 

konsumen. Banyaknya produksi batik dengan kualitas super, biasa dan murah disesuaikan 

dengan segmen pasar masing-masing perusahaan. (W2, T2) 
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Beberapa kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh pengusaha batik di Pekalongan 

adalah penurunan penjualan, hal ini disebabkan adanya peraturan bagi seluruh wilayah 

Indonesia untuk menciptakan batik sendiri yang memiliki ciri khas daerahnya masing-

masing. Disamping itu adanya kenaikan bahan baku yang disebabkan sebagian bahan baku 

masih diimpor sehingga harga bahan baku tergantung pada kondisi makro yang tidak 

menguntungkan khususnya nilai tukar yang melemah dan inflasi yang cukup tinggi. 

2. Perumusan strategi dengan matrik SWOT menghasilkan strategi SO, WO, ST dan WT. 

B. SARAN 

1. Bagi pengusaha batik di Pekalongan, sebaiknya berusaha mengimplementasikan strategi 

yang telah dirumuskan yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Pilihlah strategi yang paling 

penting saat ini dan relevan untuk diaplikasikan lebih dahulu. 

2. Bagi dosen yang akan melakukan pengabdian masyarakat lanjutan sebaiknya melakukan 

training dengan tema berbeda yaitu hak patent, bisnis online dan bagaimana cara 

membuatnya, training pembuatan website yang menarik serta modifikasi desain motif. 
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