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PRAKATA KEPALA LPPM 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA 

 

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala limpahan karunia-Nya sehingga Lembaga Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Yogyakarta dapat 

menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Papers ke 6 dengan tema: 

“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat”. Tujuan 

penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan hasil-hasil 

pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para dosen sehingga 

memberikan inspirasi bagi dosen yang lain dalam melaksanakan kegiatan serupa. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi ilmiah untuk meningkatkan 

kualitas pengabdian kepada masyarakat.  

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan UPN 

“Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan dukungan sepenuhnya pada 

kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para nara sumber, 

para reviewer, para pemakalah, para peserta seminar, para pengabdi, dan kepada 

seluruh tim pelaksana. Semoga semua pengabdian kita meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan diridhoi Alloh Tuhan Yang Maha Kuasa.  

 

 

Yogyakarta, 3 November 2020 

Kepala LPPM, 

 

 

Dr. Hendro Widjanarko, MM 
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MEMPERKENALKAN BAHAYA INTERNET DAN MEDIA SOSIAL 
UNTUK REMAJA MASJID  DAN ORANG TUANYA  DI DUSUN 
GREMBYANGAN PRAMBANAN 
 
Amir Hamzah1*, Aji Pranoto2  
1,2Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta  
*Corresponding author, e-mail: amir@akprind.ac.id  

 
 

Abstract 
The increasing use of mobile devices has accelerated the use of the internet 
and social media by the younger generation, including mosque youth. The 
internet and social media have had both positive and negative impacts. The 
negative impacts of the internet and social media need to be understood early 
on, to protect adolescents from their negative influences. On the other hand, 
the role of parents in supervising adolescents also requires knowledge of the 
dangers of the internet and social media. This service activity aims to provide 
provisions for the youth of the Grembyangan Prambanan hamlet mosque and 
their parents to find out what negative impacts should be avoided for in the 
use of the internet and social media in order to avoid the dangers of the 
internet. Activities carried out in the form of lectures and discussions 
involving teenagers and their parents. The results of this dedication show that 
teenagers are increasingly equipped to use the internet positively and avoid 
negative use. Likewise, parents get new provisions in monitoring their 
children's internet activities. 
Keywords: negative impact, internet, moslem youth  

 
Abstrak 
Meningkatnya penggunaan perangkat handphone mempercepat 
penggunaan internet dan media sosial oleh generasi muda, termasuk di 
dalamnya remaja masjid. Internet dan media sosial telah memberikan 
dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif internet dan media 
sosial ini perlu dikenali sejak dini, untuk melindungi remaja dari pengaruh 
negatifnya. Di sisi lain peran orang tua dalam mengawasi para remaja juga 
memerlukan bekal pengetahuan tentang bahaya internet dan media sosial. 
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada para 
remaja masjid dusun Grembyangan Prambanan dan orang tuanya untuk 
mengetahui dampak negatif apa saja yang harus dihindari dalam 
penggunaan internet dan media sosial agar terhindar dari bahaya internet. 
Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang melibatkan 
remaja dan orang tuanya. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa 
para remaja semakin punya bekal dalam menggunakan internet secara 
positif dan menghindari penggunaan yang negatif. Demikian juga untuk 
orang tua mendapatkan bekal baru dalam mengawasi aktifitas internet 
anak-anaknya.  
Kata kunci : dampak negatif, internet, Remaja Masjid  
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PENDAHULUAN   

Dengan merebaknya penggunaan alat komunikasi handphone yang 

jumlahnya sudah melebihi jumlah penduduk telah membuka lebar ases informasi 

bagi masyarakat pada teknologi internet dan media sosial. Dengan penduduk 267 

juta, kepemilikan handphone saat ini di Indonesia telah mencapai 371,4 juta dari 

populasi atau 142% (katadata.co.id). Penggunaan internet oleh masyarakat saat ini 

sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari bisnis, pendidikan, pemerintahan 

atau sekedar hiburan.   Internet sabagai new media senantiasa membahas sesuatu 

yang mutakhir dan sedang menjadi trend dalam berbagai bidang (Flew,2005). 

Sedangkan media sosial memiliki perkembangan seiring dengan perkembangan 

internet itu sendiri (Briggs dan Burke, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa 

penggunaan internet, disamping untuk keperluan yang positif seperti tersebut di 

atas, internet juga tidak jarang digunakan untuk kepentingan yang negatif, seperti 

perjudian, bahkan penyebaran pornografi yang membahayakan moral masyarakat. 

Untuk itu mengenal bahaya internet di kalangan remaja sebagai pengguna internet 

yang paling banyak berinteraksi dengan internet menjadi sangat penting. 

Demikian juga untuk kalangan orang tua yang perlu membimbing anak-anak 

remajanya dan mengontrol penggunaan teknologi ini juga sangat perlu mengetahui 

apa saja bahaya internet dan bagaimana cara mengatasinya. 

Penetrasi pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan. Berdasar survey Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI), yang 

diselenggarakan pada 9 Maret -14 April 2019, pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2018 berjumlah 171,17 juta (Gambar 1) 

  

 

Gambar 1. Penetrasi Pengguna Internet  (Lap. APJII, 2019) 
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Data penggunaan ini meningkat 10 % dari tahun sebelumnya (2017), yaitu 

sebanyak 142.7 juta (Setiawan, 2017). Saat ini telah lebih separuh atau sebesar 

64,8% penduduk Indonesia mengakses internt. Pengguna internet yang paling 

banyak adalah dari kalangan remaja, yaitu usia 15-19 tahun, yaitu sebesar 91% 

(Gambar 2) 

 
 

 

Gambar 2. Penetrasi Pengguna Internet berdasar usia (Lap. APJII, 2019) 
 

Jika dilihat dari perangkat penterasi pengguna terlihat bahwa kecepatan 

pertumbunan pengguna meningkat sangat tajam, yakni sebesar 10,12 %, diatas 

pertumbuhan penduduk yang hanya 0,63%.  (Gambar 3).  

 

Gambar 3. Penetrasi Pengguna dan Pertumbuhan (Lap APJII, 2019 ) 
 

Penggunaan alat komunikasi yang lebih praktis ini menyebabkan saat ini 

kalangan muda dan remaja hampir tidak dapat dilepaskan dengan koneksi dengan 

internet. Untuk itu kesadaran dan pengetahuan akan bahaya internet menjadi 

sangat diperlukan untuk remaja, dan juga untuk orang tua yang harus 

mengarahkan putra-putrinya. 
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Dusun Grembyangan, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan terletak di sisi 

timur kota Yogyakarta. Sebagai wilayah pinggiran kota telah cukup banyak remaja 

setingkat SMP dan SMA yang telah akrab menggunakan perangkat handphone. 

Salah satu kelompok yang cukup banyak anggotanya di dusun tersebut adalah 

remaja Masjid Al Huda Dusun Grembyangan. Menghadapi tantangan penggunaan 

teknologi internet di dusun tersebut sangat diperlukan program pengarahan bagi 

remaja masjid dan juga para orang tua agar dapat meminimalisir dampak negatif 

dari penggunaan internet dan media sosial yang telah banyak digunakan oleh 

remaja masjid tersebut. Untuk itu perlu diadakan program penyuluhan mengenal 

bahaya internet dan media sosial bagi remaja dan orang tua. Sasaran dari program 

ini adalah memberikan wawasan dan kesadaran bagi para remaja dalam 

menggunakan internet dan media sosial agar terhindar dari penggunaan yang 

menjurus pada konten-konten negatif yang banyak tersedia di media internet dan 

media sosial lainnya.    

 
METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode penyadaran dan peningkatan 

pemahaman terhadap masalah teknologi internet dan media sosial serta dampak 

negatifnya. Dalam pelaksanaan juga di lakukan  konsultasi dari orang tua para 

remaja yang menghadapi masalah dalam penggunaan internet dan media sosial. 

Bahan untuk presentasi dikemas berupa power point yang didukung oleh foto dan 

video yang dipersiapkan untuk menjelaskan bagaimana ilustrasi bahayanya 

beberapa konten internet yang mudah diases dari media on line . Selanjutnya 

bahan-bahan materi  tersebut diupload dan dapat diases melalui file power point 

dan melalui:  https://www.slideshafre/mirdakwahppt/ 

  

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Masjid Al Huda Grembyangan, Mutihan, 

Prambanan pada tanggal 18 Agustus 2019, mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 

https://www.slideshafre/mirdakwahppt/
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20.00 WIB. Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 50 remaja masjid bersama orang 

tuanya.  Total sekitar 120 peserta mengikuti penyuluhan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang  diberikan pada  remaja masjid dan 

orang tuanya  ini  dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan ceramah 

bagaimana remaja dan para orang tua untuk  dapat menggunakan  internet dan 

media sosial dengan baik dan benar  serta menyadari akan bahaya-bahaya 

tersembunyi dari teknologi internet dan media sosial tersebut. Disamping dapat 

menggunakan internet dengan baik dan benar bagi para remaja, orang tua juga 

perlu memahami akan aktivitas anak-anaknya terutama yang masih remaja dan 

senantiasa berhubungan dengan internet. Untuk hal-hal positif internet tidak 

hanya digunakan untuk sarana komunikasi, pencarian data tetapi juga digunakan 

untuk pencarian bahan pembelajaran.  Dalam penyuluhan  ini ditekankan 

bagaimana bahaya yang muncul jika kita terjebak pada konten negatif seperti 

game, perjudian, pornografi dan lain-lain.  

Ilsutrasi yang disampaikan secara detail menggunakan power point dan video-

video menarik antara lain mengenai bahaya internet dan media penyebarannya, 

yang  terpenting antara lain : 

 

a. Bahaya dari  Game Online 

Remaja umumnya suka berpetualang, sedangkan internet memberikan tantangan 

untuk petualangan “virtual” dengan bermain game di internet. Dampak negatif 

yang pertama yakni kecanduan game online. Kecanduan game online 

menyebabkan para pelajar sering bolos sekolah, malas belajar, mengabaikan 

kesehatan dirinya dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, banyak sekali 

pemberitaan mengenai adanya remaja yang bahkan sampai meninggal karena 

terlalu lama bermain game online tanpa henti.   
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Gambar 4.  Halaman Game On Line yang diminati Remaja 

Game on line dengan berbagai variasi sangat menarika anak-anak remaja untuk 

bermain seperti nampak halaman pada gambar 4.  Hal ini tentu sangat berbahaya 

bagi masa depan mereka jika orang tua kurang penuh dalam mengontrol kegiatan 

putra-putrinya. 

 

b. Bahaya Pornografi   

Dampak negatif yang kedua ialah kemudahan mengakses konten pornografi dan 

pornoaksi. Para remaja dengan bebasnya mengakses bahkan mengunduh konten 

porno baik itu berupa teks, gambar, atau video. Konten-konten porno tersebut 

tanpa disadari akan merusak pola pikir dan perilaku para remaja. Tak jarang kita 

juga menemukan mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Salah 

satu penyebabnya karena mereka telah mengakses konten-konten porno tersebut. 

Akses pornografi juga dapat menjadi kecanduan yang sangat berbahaya.  Hal yang 

menggembirakan bahwa telah banyak kampanye anti pornografi di internet 

(Gambar 5) 

 

Gambar 5.  Contoh Kampanye stop bahaya pornografi  
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c. Perjudian on line 

Bahaya lain yang harus dihindari adalah semakin maraknya  perjudian on line. Saat 

ini banyak sekali perjudian online yang ditawarkan di internet dengan situs-situs 

yang sangat menarik. Hal ini karena jika perjudian konvensioanal orang bisa takut 

ditangkap petugas atau harus mencari tempat khusus, maka perjudian on line bisa 

dilakukan di mana saja dan kapan saja seseorang dapat tersambung ke internet  

(Gambar 6). 

 

 

Gambar 6. Iklan Judi yang menarik  

   

d. Prostitusi on line 

Jika prostitusi konvensional seseorang harus malu-malu karena takut ketahuan, 

maka prostitusi on line mirip dengan judi on line. Remaja yang memiliki rasa ingin 

tahu sangat tinggi bisa terjerumus kepada prostitusi on line baik sebagai pelaku 

atau sebagai “pelanggan”. Hal ini karena kemudahan yang ditawarkan dalam 

internet untuk melakukan prostitusi, bahkan pelakunya bisa jadi para artis yang 

terkenal.    

Sebagai orangtua, tentunya ingin yang terbaik untuk putra putri kita termasuk 

menghindarkan dirinya dari dampak negatif internet tersebut. Salah satu cara yang 

bisa dilakukan adalah dengan membatasi kebiasaan remaja dalam bermain 

internet. Misalnya memperbolehkannya mengakses internet hanya untuk 

mengerjakan tugas sekolah saja dan itu pun harus didampingi.   Cara lainnya 

adalah mengarahkan putra-putri pada kegiatan yang positif seperti les musik, olah 

raga , menari atau kegiatan lainnya.  
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 Bagi remaja terlebih-lebih remaja masjid yang sangat memerlukan 

penjagaan moral, maka pencegahan tentang bahaya internet dan media sosial 

sebagai media penyebarannya sangat memerlukan pemahaman dan kesadaran. 

Keempat bahaya utama tadi ditemukan hampir di seluruh media sosial seperti 

youtube, facebook, twitter dan instagram.  Kampanye perilaku buruk seperti LGBT 

dan bisnisharam seperti narkoba dijajakan dengan bebasnya pada media sosial 

seperti facebook dan instagram.  Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan bagaimana 

facebook dan instagram digunakan untuk menjual narkoba.  

 

Gambar 7. Iklan narkoba di Facebook 

 
Gambar 8. Iklan narkoba di Instagram 

 
Kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta diskusi yang diikuti oleh remaja 

masjid Al Huda diselenggarakan diawali dengan sholat Maghrib berjamaah 

dilanjutkan dengan presentasi sesi pertama. Break dengan sholat Isya berjamaah 

dan dilanjutkan presentasi sesi kedua sampai pukul 22.00 WIB. Terlihat antusias 

para remaja masjid dan orang tua mengikuti acara tersebut yang memberikan 
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wawasan pada mereka. Gambar  9, 10 dan 11 menunjukkan narasumber sedang 

memberikan materi, dan para peserta sedang tekun menyimak. 

 

Gambar 9. Penyampaian materi   Bahaya Internet dan media sosial 

   

 
Gambar 10. Peserta Bapak-bapak menyimak materi  

 
Gambar 11. Peserta Ibu-ibu dan remaja menyimak materi  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Ketika dunia maya dan media sosial sudah tidak lagi dapat kita hindari,  teknologi 

informasi yang massif dengan penggunaan internet dan Smart Phone, hampir 

dimiliki oleh setiap anak-anak remaja, maka sangat penting  bagi generasi muda 
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terutama bagi remaja, dan orang tua untuk mengenal bahaya internet dan media 

sosial. Tersedianya banyak aplikasi  internet seperti youtube dan sosial media 

seperti facebook, dan Instagram oleh pengguna dengan berbagai kepentingan tidak 

sedikit yang bertujuan negatif.   

 Internet sebagaimana produk teknologi selalu memiliki dua sisi, negatif 

dan positif.  Sisi negatif misalnya dengan penyebaran judi, pornografi, narkoba 

harus dapat dikenali dan dihindari oleh para remaja dan orang tua yang ikut 

mengawasi.  

     

Saran 

Dalam  penyuluhan ini masih bersifat pengarahan awal. Mengingat banyaknya 

jenis bahaya yang perlu dielaborasi, banyaknya manfaat yang dapat dipetik  

diperlukan pendalaman yang lebih detail pada kesempatan yang lain. Perlu 

pelanjutan program berikutnya dengan lebih teknis untuk menguasai sisi-sisi 

positif tersebut mengarahkan pada konten-konten positif dan kekuatan positif dari 

internet sebagai sumber informasi. Dengan demikian peserta tidak sekedar tahu 

dan termotivasi, tetapi benar-benar dapat mempraktekan internet positif sehat.  
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Abstract 
The location of community service is in the Perumahan Sleman Permai II RT 
12 RW 2, Tlogoadi, Mlati District, Sleman Regency. Since the 2006 earthquake, 
people still need education about earthquake vibrations, where the earthquake 
is a result of volcanic or tectonic activities. Besides also needed an 
understanding of how to respond to earthquake disasters. The purpose of the 
activity is to introduce the types of earthquake disasters and the way of life 
that is resilient and harmonious in areas with potential for earthquake 
disasters. The target participants were mothers from members of the Soka 
Ungu Family Welfare Empowerment group. Submission of material delivered 
by counseling through lectures, discussions, and quizzes. How to recognize and 
respond to earthquakes based on existing local wisdom. The form of local 
wisdom is the history of the earthquake following the way the predecessor 
community and the surrounding community behaved. The destructive 
earthquake in the service area was a tectonic earthquake, not a volcanic 
earthquake. Residents can recognize history and local wisdom of the existence 
of the earthquake in the surrounding environment from the stories of 
predecessor residents and government information. Three stages in 
earthquake preparedness were introduced to the participants. The 
preparedness phase starts from the preparation stage before the earthquake, 
the stage during the earthquake and the stage after the earthquake. Mothers 
are aware of their role in the household when disaster strikes. Mothers not 
only try to save themselves but also their children and families.  
Keywords: preparedness, household, earthquake, history, local wisdom  
 
Abstrak 
Lokasi pengabdian kepada masyarakat berada di Perumahan Sleman Permai 
II RT 12 RW 2, Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.  Sebagai 
daerah yang dekat Gunung Merapi, sejak peristiwa gempa bumi 2006, 
masyarakat masih memerlukan edukasi tentang asal getaran gempa yang 
terjadi sebagai akibat aktivitas vulkanik ataupun tektonik berikut cara 
menyikapinya. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk mengenalkan jenis 
bencana gempa serta cara hidup yang tangguh dan harmoni di daerah 
berpotensi bencana gempa. Peserta terdiri para ibu anggota Kelompok 
Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Soka Ungu.  
Penyampaian materi disampaikan dengan penyuluhan melalui ceramah, 
diskusi, dan kuis. Gempa bumi dan cara menyikapinya dikenali atas dasar 

mailto:arie_rakhman@akprind.ac.id
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kearifan lokal yang ada. Bentuk kearifan lokal berupa sejarah peristiwa 
gempa bumi berikut cara masyarakat pendahulu dan masyarakat 
lingkungan sekitar bersikap menghadapinya. Gempa bumi yang telah 
merusak di daerah pengabdian merupakan gempa tektonik bukan gempa 
vulkanik. Warga dapat mengenali sejarah dan kearifan lokal keberadaan 
gempa di lingkungan sekitar dari cerita warga pendahulu dan informasi 
pemerintah. Tiga tahapan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa 
telah dikenalkan kepada peserta. Tahap kesiapsiagaan dimulai dari tahap 
persiapan sebelum gempa, tahap saat terjadi gempa dan tahap setelah 
gempa. Para ibu menyadari tentang peran mereka dalam rumah tangga saat 
terjadi bencana. Para ibu tidak hanya berusaha menyelamatkan dirinya 
sendiri tapi juga anak dan keluarga.  
Kata Kunci: kesiapsiagaan, rumah tangga, gempa, sejarah, kearifan lokal 

 

 

PENDAHULUAN  

Gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat diduga dengan 

sumber getarannya dari bawah permukaan. Teknologi yang tercapai kini masih 

berupa sistem peringatan dini untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan 

gempa bumi, belum ada alat yang dapat melakukan prediksi gempa bumi (PSB-

UGM, 2010). Gempa bumi tidak dapat diduga ataupun diperkirakan secara tepat, 

sehingga informasi-informasi yang berkembang paska gempa perlu diwaspadai. 

Fenomena gempa bumi yang terjadi di daerah pengabdian ataupun di Yogyakarta 

pada 27 Mei 2006 yang diramal akan disusul gempa dengan besaran yang lebih 

besar ternyata tidak terbukti (Sukandarrumidi, 2010). Dampak signifikan 

kerusakan yang ditimbulkan baik berupa harta maupun korban jiwa di Daerah 

Istimewa Yogyakarta banyak terjadi terutama di wilayah Kabupaten Bantul, di 

sekitar atau sepanjang Kali Opak (Natawidjaja, 2016). Hal ini menjadi perhatian 

masyarakat di daerah pengabdian yang berlokasi di wilayah Desa Tlogoadi, 

Kabupaten Sleman akan potensi bencana gempa bumi di lingkungan sekitarnya.   

Gempa bumi dapat terjadi oleh pengaruh tektonik, vulkanik atau runtuhan 

akibat aktivitas penambangan (Sukandarrumidi, 2010). Informasi potensi 

kebencanaan yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi di sekitar lingkungan 

perlu diketahui dan disikapi dengan tanggap yang benar dan tepat (BNPB, 2017). 

Sejarah gempa di Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan bahwa masyarakat 

pendahulu telah tangguh dalam menghadapi ancaman faktual bencana gempa 
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dengan mengenal gempa dan cara menyikapinya (Rakhman & Kuswardani, 2012; 

Hiryanto & Fathiyah, 2013). Namun demikian, perkembangan dinamika penduduk 

pendatang kurang mengenal kearifan lokal yang telah ada. 

Daerah pengabdian di Perumahan Sleman Permai II RT 12 RW 2 Tlogoadi 

Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman merupakan daerah yang dekat lereng Gunung 

Merapi, jauh dari lokasi pusat gempa tektonik di selatan Kabupaten Bantul. 

Sebelum gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, marak pemberitaan penanganan 

bencana letusan gunung api Merapi, sehingga timbul dugaan gempa akibat 

pengaruh aktivitas Gunung Merapi. Saat kejadian gempa, masyarakat masih 

bingung penyebab gempa apakah gempa karena aktivitas Gunung Merapi atau 

gempa tektonik. Masyarakat belum teredukasi jenis gempa dan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana gempa baik gempa berjenis tektonik dan gempa 

vulkanik. Hasil kegiatan pengabdian menjadikan para ibu di Kelompok PKK Soka 

Ungu Perumahan Sleman Permai II lebih tanggap dan siap siaga dalam menghadapi 

bencana gempa. 

Para ibu umumnya telah mengenal dan merasakan gempa bumi pada tahun 

2006 berikut informasi-informasi kebencanaan yang berkembang saat itu. Namun 

demikian tidak sedikit terdapat para ibu dari penduduk pendatang yang belum 

mengetahui ciri-ciri gempa besar yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada warga 

atau penduduk lama masih ingat keberadaan cerita gempa-gempa besar di masa 

lampau sebelum 2006. Cerita seperti gempa yang meruntuhkan tugu, gempa yang 

menggetarkan rumah selama Gunung Merapi akan meletus. Keberadaan cerita 

adanya gempa masa lalu dan gempa yang dirasakan belum dapat dinalar sehingga 

para ibu belum mengetahui sikap tanggap yang bagaimana untuk menyikapi 

gempa baik gempa yang berpotensi terjadi maupun sikap tanggap ketika gempa 

ataupun sikap tanggal setelah gempa terjadi (Hastuti, 2016). 

Dengan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan para ibu 

dapat bersikap tanggap bencana gempa bumi dengan baik dan benar. Sikap tanggap 

bencana gempa bumi baik mulai sebelum gempa, saat gempa maupun setelah 

gempa bumi terjadi. Keberadaan dan peran ibu dalam rumah tangga sangat 

mendukung keberhasilan tanggap bencana.  
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METODE DAN PELAKSANAAN 

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan maksud meningkatkan 

pemahaman sikap tanggap bencana gempa bumi bagi masyarakat. Untuk mencapai 

pemahaman tersebut maka kegiatan pengabdian ini mempunyai tujuan untuk 

mengenalkan kepada para ibu perihal gempa, kesiapsiagaan menghadapi gempa 

dan cara sikap pasca gempa. Gempa bumi dan cara menyikapinya dikenali atas 

dasar kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal berupa riwayat ataupun sejarah 

peristiwa gempa bumi dan masyarakat pendahulu yang menyertai serta kondisi 

masyarakat lingkungan sekitar pengabdian. Materi penyuluhan disampaikan 

dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan kuis. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai sasaran khalayak 

secara khusus kepada para ibu anggota PKK Soka Ungu di Perumahan Sleman 

Permai II RT 12 RW 2 Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Lokasi 

pengabdian berjarak ±12 km dari pusat Kota Yogyakarta (Titik Nol Kilometer 

Jogja) ke arah utara. Pemilihan sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa 

kejadian bencana gempa bumi dapat terjadi sewaktu-waktu dimana keberadaan 

ibu-ibu rumah tangga dalam kesehariannya beraktivitas di rumah. Kegiatan 

dilakukan pada tanggal 8 Maret 2020, diikuti oleh para ibu sebanyak 30 orang 

dengan latar kegiatan atau pekerjaan yang beraneka macam antara lain ibu rumah 

tangga, pengusaha dan karyawan atau pegawai baik swasta maupun negeri.  
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Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Para ibu anggota kelompok PKK Soka Ungu di Perumahan Sleman Permai II 

RT 12 RW 2 Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah diedukasikan 

melalui kegiatan pengabdian tentang gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan cara 

terjadinya dan letak sumbernya dapat dipilah menjadi tiga, yaitu gempa tektonik, 

gempa vulkanik, dan gempa runtuhan, dimana masing-masing gempa mempunyai 

ciri tersendiri (Sukandarrumidi, 2010). Gempa tektonik atau gempa bumi yang 

disebabkan oleh proses tektonik merupakan gempa bumi dengan sumber gangguan 

jauh dari dalam bumi, di bawah permukaan bumi. Sumber gangguan berasal dari 

kumpulan gaya hasil interaksi pergerakan kerak bumi atau lempeng. Keberadaan 

gempa di sepanjang daerah interaksi antar lempeng (Prasetyadi, 2009). Gempa 

vulkanik merupakan gempa yang diakibatkan oleh keseimbangan gaya selama 

proses letusan gunungapi. Proses pembentukan letusan, terbentuk gaya dari 

tekanan gas dan batuan yang telah menjadi cair dan panas (magma) yang berusaha 

keluar dari perut bumi. Getaran terjadi sebelum, selama dan sesudah fase letusan 

(erupsi) gunungapi. Getaran gempa terbatas pada area gunungapi mulai dari 

puncak, tubuh hingga kaki lereng gunung api saja (Sukandarrumidi, 2010). Gempa 

runtuhan lebih disebabkan oleh getaran saat goa atau terowongan runtuh. 

Kejadiannya banyak terjadi di goa-goa kapur terutama di daerah pertambangan 

bawah tanah. 
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Gempa yang terjadi di daerah pengabdian pada tahun 2006 merupakan 

gempa yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik yang terjadi 

berupa interaksi antar lempeng menimbulkan gaya yang merambat ke permukaan 

melalui Patahan Opak (Natawidjaja, 2016). Bentuk interaksi antar lempeng 

berupa subduksi, pertemuan Lempeng Australia dan Lempeng Eurasia. Aktivitas 

tektonik mempunyai pusat atau episentrum gempa bumi berlokasi kurang lebih 10 

km sebelah timur Bantul. Gempa bumi tersebut telah membentuk pola pergeseran 

Patahan Opak berupa sesar, dimana arah sesar berarah barat daya – timur laut. Pola 

pergeseran tersebut menunjukkan jenis sesar mendatar mengiri (Sulaeman, dkk., 

2008). 

 

Gambar 2. Peserta antusias bertanya jawab dan berdiskusi perihal gempa 
(Rakhman, 2020) 

 

Melalui kegiatan pengabdian di Kelompok PKK ini, para ibu memperoleh 

tambahan informasi perihal sejarah dan kearifan local di lingkungan sekitar. 

Berdasarkan sejarah dalam peradaban dan budaya di daerah pengabdian dan 

sekitarnya, gempa bumi telah berulang kembali terjadi. Dari catatan Candi 

Kedulan, bahwa gempa juga terjadi saat berdiri Kerajaan Mataram Hindu Kuno. 

Keruntuhan candi di Candi Kedulan dan candi sekitarnya menunjukkan adanya 

struktur lantai yang bergelombang, dimana batu pondasi dan lantai candi telah 

banyak mengalami perubahan. Struktur tersebut  menunjukan bahwa candi telah 

terpengaruh oleh gempabumi yang berlangsung secara berulang (Mulyaningsih, 

2019).  

 Keberadaan gempa bumi yang berselang dengan aktivitas letusan Gunung 

Merapi di daerah Sleman juga dapat dibuktikan pada candi yang tertimbun 
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endapan vulkanik. Dari penanggalan pada jejak umur endapan vulkanik terdapat 

data umur  pada situs Candi Kedulan teridentifikasi umur endapan didasarkan 

pada umur C14 yaitu pasca abad 15 (Mulyaningsih, 2019). Pada masa antara tahun 

1578-1582, terjadi puncak konflik antara Sultan Hadiwijaya (Kerajaan Pajang) dan 

Sutawijaya (Mataram). Letusan dan lahar dari Gunung Merapi telah memporak-

porandakan pasukan Pajang saat melintas di Prambanan. Kemenangan 

peperangan antara Mataram atas Pajang, selain oleh siasat perang Sutawijaya juga 

didukung oleh hambatan alam yang tidak terduga sebelumnya sebagai mana 

tercatat dalam Babad Mataram (De Graaf, 1985 dalam Lusiana, dkk., 2016). 

Aktivitas vulkanik pada kurun waktu tersebut juga disertai aktivitas gempa bumi. 

Disertasi Wichman menyebutkan bahwa ada dua gempa besar yang mengguncang 

seluruh selatan Jawa pada 1584 hingga 1586. Disertasi yang sama juga 

menyebutkan tiga gunung meletus yakni Gunung Ringgit, Gunung Kelut, dan 

Gunung Merbabu (CNNIndonesia, 2019). Semasa selang tiga tahun pemerintahan 

Sutawijaya di Mataram terjadi letusan dahsyat Gunung Merapi, dimana produk 

vulkaniknya terendapkan melalui Sungai Opak (Reksowedono, 1772 dalam 

Mulyaningsih, 2019). 

 Peristiwa gempa bumi yang terjadi daerah pengabdian merupakan 

rangkaian gempa besar yang menimbulkan korban jiwa dan harta di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY telah mengalami 12 kali bencana gempa bumi 

merusak yaitu pada tahun 1840 dan 1859 dengan terjadi tsunami, 1867 (5 tewas 

dan 327 rumah roboh), tahun 1875, 1937 (2200 rumah roboh), 1943 (250 orang 

tewas, 28 ribu rumah roboh), 1957, 1981, 1992, 2001, 2004, dan tahun 2006. Efek 

kerusakan yang parah oleh gempa disebabkan keberadaan jenis tanah yang 

gembur dengan kandungan air tanah cukup tinggi sehingga mampu mengamflikasi 

getaran gempa bumi. Getaran gempa dihasilkan oleh subduksi dangkal yang 

berpusat di Cekungan Busur Jawa  (PSBA-UGM, 2009). Jejak gempa dan tsunami 

yang dahsyat pada 400 tahun lalu terekam di sepanjang pantai selatan Jawa, dari 

Lebak, Ciletuh, Pangandaran dan sekitarnya, Cilacap, Kutoarjo, Lumajang, dan 

selatan Bali (CNNIndonesia, 2019). Di DIY, indikasi adanya peristiwa tsunami di 

masa lampau berupa endapan pasir setebal 5 – 25 cm dalam kedalaman 128 cm 
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sejarak sekitar 100 meter di daratan dari garis pantai Kukup. Berdasarkan temuan 

awal para peneliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi 

Kementerian ESDM, unsur-unsur organik pada endapan tersebut menunjukkan 

jejak tsunami pada kisaran 640 tahun yang lalu. Jejak gempa dan tsunami dahsyat 

dibangkitkan oleh Zona Megathrust Pantai Selatan Jawa (Nugraha, 2018). 

 Para pendahulu atau warga DIY juga termasuk di daerah pengabdian masih 

mengenal keberadaan Momentum Tugu Yogyakarta di perempatan Jalan 

Margoutomo (Mangkubumi), Jalan Jenderal Soedirman, Jalan A.M. Sangaji dan Jalan 

Diponegoro. Tugu didirikan semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I 

pada tahun 1756 sebagai pengingat setahun “pemisahan” Kerajaan Mataram 

bermakna simbolis persatuan raja dan rakyat dalam melawan Belanda. Badan tugu 

setinggi 25 meter, berbentuk silindris (gilig) dan di atas badan terdapat bentuk bola 

(golong). Bangunan Tugu Golong Gilig roboh oleh gempa bumi pada tahun 1867, 

tercatat dalam sejarah dengan candra sengkala Obah Trusing Pitung Bumi. 

Pembangunan tugu dengan nama De Witte Pall (Tugu Putih) pada masa 

pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan bantuan Belanda, selesai 

yahun 1889. Bangunan tugu berbeda, bentuk persegi dengan hiasan prasasti para 

pendiri di tiap sisinya. Bagian atasnya berbentuk kerucut yang runcing dengan 

tinggi bangunan 15 meter atau lebih rendah 10 meter dari Tugu Golong Gilig. 

Ketinggian tugu saat ini 12 meter di atas permukaan tanah akibat renovasi yang 

dilakukan terhadap tugu (Morin, 2014). Para pendahulu dimana sebagai penduduk 

lansia masih mengenal dan mendapatkan pengetahuan dari diberikan oleh 

orangtua mereka secara turun temurun. Penyampaian pengetahuan atau kearifan 

lokal dilakukan penduduk lansia kepada anak cucu melalui budaya tutur (Hiryanto 

& Fathiyah, 2013). Keberadaan bangunan tugu dan peristiwa gempa 2006 menjadi 

pengingat bagi masyarakat di daerah pengabdian dan sekitarnya akan riwayat 

bencana gempa bumi dan potensi bencana gempa bumi di kemudian hari. 

 Para peserta pengabdian telah dikenalkan 3 tahapan dalam kesiapsiagaan 

menghadapi bencana gempa  Tiga tahapan tersebut terdiri dari tahap persiapan 

sebelum gempa, tahap saat atau bila terjadi gempa dan terakhir tahap kegiatan 

setelah (paska) gempa (BNPB, 2017; PSB-UGM, 2010). Timbul kesadaran akan 
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peran ibu saat terjadi bencana, menjadikan ibu tidak hanya berusaha 

menyelamatkan dirinya sendiri tapi juga anak dan keluarga.  

 

Gambar 3. Sajian modifikasi animasi tanggap gempa (Rakhman, 2020) 

  

Berdasarkan hasil kuisener diketahui para ibu menghendaki ke depan, diadakan 

kegiatan simulasi tindakan tanggap gempa atas 3 tahapan tersebut di atas. 

Tindakan yang perlu dilakukan dan dapat disimulasikan dalam tanggap gempa 

pada tahap persiapan sebelum gempa, antara lain: (1) Pencatatan nomor telepon 

penting, antara lain: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan (dikenal dengan BASARNAS) dan Search and Rescue (SAR) setempat; 

(2) Menghimpun informasi adanya potensi bencana alam di lingkungan sekitar; (3) 

Mengetahui jalur-jalur evakuasi; (4) Para lansia atau anggota keluarga dengan 

keterbatasan fisik dtempatkan di kamar dekat pintu keluar; (5) Secara mandiri 

dapat membuat alat sederhana identifikasi getaran gempa; (6) Persiapan 

penyediaan tas siaga bencana yang berisi konsumsi penting, obat, alat komunikasi, 

pakaian dan surat-surat penting.  

Sikap yang tepat dan benar dalam tanggap gempa pada tahap saat atau bila 

terjadi gempa, antara lain: (1) Mengenali apa dan seperti apa peringatan gempa 

(sirine); (2) Bersikap tenang dan tidak panik; (3) Perlindungan organ tubuh 

terutama bagian kepala; (4) Mampu berusaha melindungi diri dengan 

bersembunyi di bawah meja, di bawah tempat tidur atau benda-benda lain yang 
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kuat dan kokoh menahan benda-benda yang jatuh, atau jika tidak maka dapat 

merapat ke sudut ruangan atau sudut ruang depan; (5) Mampu menghindari 

resiko tertimpa benda-benda yang mudah pecah dan jatuh. 

 

 

Gambar 4. Minat peserta pengabdian mengikuti kuisener materi pengabdian 
(Rakhman, 2020) 

 

Kesiapsiagaan dalam tanggap gempa pada tahap setelah gempa terjadi, 

antara lain: (1) segera ke lapangan terbuka, jika gempa sudah mereda; (2) tidak 

berlindung di dekat pohon, tiang listrik, tiang lampu dan bangunan yang mungkin 

runtuh; (3) Pemantauan perkembangan informasi, untuk waspada dan tanggap 

akan bencana gempa susulan; (4) Menghindari pulang kembali ke rumah beresiko 

rusak; (5) Mentaati arahan yang diberikan aparat pemerintah setempat. 

Berdasarkan pengalaman pemulihan trauma untuk penanganan paska gempa, 

disarankan warga untuk mengikuti kegiatan bersama masyarakat sekitar, seperti 

beribadah menurut agama atau keyakinan masing-masing, berdoa (tahlil) atau 

gotong royong membangun kembali rumah atau sarana lainnya (Rakhman & 

Kuswardani, 2012). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Para ibu anggota kelompok PKK Soka Ungu di Perumahan Sleman Permai II 

RT 12 RW 2 Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman telah mengenal sejarah 

bencana gempa bumi di lingkungan sekitar. Hal ini mudah dikenali dan ditengarai 



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[23] 

(bahasa Jawa: titeni) berupa Gempa 2006, runtuhnya bangunan Tugu Golong Gilig 

akibat gempa tahun 1867, kerusakan candi akibat gempa pasca abad 15, catatan 

sejarah peran bencana gempa dan letusan Gunung Merapi atas kemenangan 

konflik Sutawijaya (Kerajaan Mataram) atas Sultan Hadiwijaya (Kerajaan Pajang) 

pada tahun 1578 hingga 1586 serta jejak  gempa dan tsunami yang dahsyat pada 

640 tahun yang lalu pada endapan pantai Kukup. Melalui budaya tutur dari para 

pendahulu atau warga lansia, warga lainnya dapat mengenal informasi riwayat 

berikut bangunan peninggalan sebagai jejak keberadaan gempa di daerah 

pengabdian dan sekitarnya. 

Gempa bumi yang telah merusak di daerah pengabdian merupakan gempa 

tektonik bukan gempa vulkanik. Gempa vulkanik yang terjadi dan dapat dirasakan 

berupa getaran ringan dengan intensitas datang sewaktu-waktu seiring dengan 

aktivitas erupsi Gunung Merapi. Kebenaran jenis gempa dapat diketahui warga 

dengan mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan aparat pemerintah 

setempat, BNPB, atau BMKG.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mengenalkan sikap tanggap 

dan tangguh dalam menghadapi bencana gempa dengan cara yang benar dan tepat 

kepada para ibu anggota kelompok PKK dalam 3 tahapan kesiapsiagaan. Tahapan 

terdiri dari tahap persiapan sebelum gempa, tahap saat atau bila terjadi gempa dan 

terakhir tahap kegiatan setelah (paska) gempa. Para ibu menyadari tentang peran 

ibu yang tanggap dan tangguh dalam rumah tangga saat terjadi bencana, tidak 

hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri tapi juga anak dan keluarga.  

 

Saran 

Pengetahuan sejarah dan kearifan lokal di lingkungan sekitar menambah 

keyakinan masyarakat dalam bertindak dan tanggap menghadapi gempa. Ke depan, 

diperlukan kegiatan nyata dalam bentuk simulasi tanggap gempa. Simulasi tidak 

hanya melibatkan para ibu namun juga para anggota keluarga lainnya.  Kegiatan 

diprogram atas kesesuaiaan kondisi tempat dan waktu luang para warga dengan 

dukungan aparat pemerintah dan keamanan setempat.  
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Abstract 
The PbM program is carried out with partners of the Organic Vegetable 
Integrated Farmers Group and the Organic Vegetable Sales Center UKM 
Group in Sidomulyo Village, Bambanglipuro District, Bantul Regency, 
Yogyakarta. Farmers' partners experience problems in cultivating vegetables 
& herbal, which have decreased yields, damaged plants are attacked by 
diseases and utilizing vegetable waste and rotten rizomes as  materials for 
making organic fertilizer. The partners of the UKM Center for Organic 
Vegetable Sales are the lack of ability to sell organic vegetables that are fresh, 
hygienic, resistant to storage, product standardization, and marketing. The 
purpose of this PbM program is to increase productivity, independence of 
farmer groups and increase income. the two partners by building synergistic 
cooperation. The methods implemented are training and cultivation 
assistance, controlling pests and diseases of vegetable crops & herbal, making 
liquid organic fertilizers for farmer partners and product marketing. 
Activities that have been carried out are making demonstration plots for 
vegetable and herbal, training and assistance in controlling pests and 
diseases, making liquid organic fertilizers, and marketing, providing 
production facilities and infrastructure. The results obtained are an increase 
in managerial aspects, skills, increased productivity of SMEs, selling more 
fresh vegetables & herbal, hygienic packaging, expanding online marketing 
networks, increasing the welfare of both partners farmers as suppliers and 
UKM Sales of Organic Vegetables as sellers of organic products that 
consumers are interested in. 
Keywords: Organic Vegetables, Integrated Farmers Group and UKM 

 

 

PENDAHULUAN  

Sidomulyo merupakan salah satu desa yang terletak 15 km selatan kota 

Yogyakarta tepatnya di Kecamatan Bambanglipuro Bantul Yogyakarta. Desa ini 

merupakan daerah yang kaya hasil alam dan memiliki potensi pertanian yang 

tinggi, tanah yang subur, irigasi pengairan yang cukup. Letak geografis Desa 

Sidomulyo yang merupakan dataran rendah sampai sedang sangat mendukung 

mailto:endah.wahyurini@upnyk.ac.id
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untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura. Masyarakat desa 

Sidomulyo masih banyak Bertani. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih cukup luas 

hamparan pertanian yang berada di wilayah Desa Sidomulyo dan kondisi serupa 

didukung dengan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani (Profil Desa, 

2020). Areal sawah ditanami padi, palawijo dan bawang merah. Sedangkan tanah 

pekarangan ditanami hortikultura dan empon-empon/herbal sebagai tanaman 

andalan masyarakat yang bernilai ekonomis.  Tanaman sayuran sangat mudah 

ditanam dan berumur pendek 2-3 bulan sedangkan tanaman empon-empon 

sebagai herbal dapat dipanen 8 bulan. Berbagai jenis tanaman sayuran antara: 

tomat, cabai, terung, sawi, selada, kangkung. daun bawang, sedangkan tanaman 

herbal yaitu jahe, kunyit putih. lengkuas, dan sereh. Dalam kondisi pandemic Covid 

19 permintaan akan tanaman sayuran dan herbal organik sangat meningkat. 

Kandungan vitamin, nutrisi pada  tanaman sayuran dan herbal dapat meningkatkan 

daya tahan tubuh dan menyembuhkan berbagaui penyakit. (Peneliti BB 

Pascapanen, 2020). 

Masyarakat desa Sidomulyo saat ini sudah membentuk wadah Kelompok 

Petani Terpadu Sayuran  sebagai media komunikasi dan tukar informasi dalam 

pembudidayaan tanaman hortikultura khiususnya  tanaman sayuran dan empon-

empon. Kelompok Petani Terpadu ini berjumlah 18 orang yang diketuai oleh 

sesepuh desa, Mbah Lasiyo Syaifudin. Selama ini Kelompok Petani Terpadu menjual 

hasil panen sayuran dan empon-empon di pasar tradisional Turi di desa Sidomulyo. 

Akses menuju pasar Turi cukup luas serta baik  sehingga para pedagang maupun 

pembeli berlalu lalang dengan lancar. Namun Pasar Turi mempunyai waktu 

tertentu pasaran yaitu setiap pasar "Pahing"  buka mulai pukul 06.00 WIB.  Di saat 

tiba pasaran "Pahing" Pasar Turi terlihat ramai karena banyak pedagang menjual 

berbagai macam barang dagangan seperti  hewan ternak (bebek, ayam, kelinci, dll), 

sayuran, buah-buahan, barang kebutuhan rumah tangga, baju, penjual jamu, jajanan 

pasar dll.  

Jika mengandalkan penjualan di pasar tradisonal Turi tentu kurang 

menguntungkan sehingga Kelompok Petani Terpadu ini bekerjasama dengan UKM 

Penjual Sayuran Organik yang diketuai bu Wasidah. Bentuk kerjasama tersebut 
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adalah Kelompok Petani Terpadu  sebagai supplier sayuran dan empon-empon ke 

UKM Penjual Sayuran Organik. Namun harga jual sayuran masih rendah karena 

rendahnya kualitas tanaman sayuran. Kelompok Petani Terpadu memiliki 

permasalahan dimana produksi tanaman sayuran dan empon-empon masih rendah 

mutunya, tanaman rusak akibat serangan penyakit Fusarium. Gejala awal Penyakit 

Fusarium ditandai dengan daun menguning, dan jatuh serta layu.  Gejala ini bisa 

terlihat saat tanaman berumur 7 sampai 14 hari setelah tanam dan dan lebih 30 

hari jika terinfeksi penyakit melalui tanah (Pracaya, 2019). Daun atau tanaman 

yang rusak dan busuk ini dibuang begitu saja, padahal dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pembuat pupuk organik. Kurangnya pengetahuan petani tentang teknik 

budidaya termasuk penanganan hama penyakit, pasca panen, pemupukan dan 

pengemasan sehingga perlu pelatihan dan pendampingan.  

Meskipun program dari pemerintah sudah banyak diluncurkan namun 

hasilnya belum optimal. Kendala utama adalah pada aspek pemasaran. Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Pusat Penjualan Sayuran Organik belum mampu memasarkan 

tanaman sayuran menjadi tahan lama disimpan. Pemasaran masih terbatas pada 

pasar tradisional, selain itu adanya wabah Covid 19 membatasi akses penjualan ke 

luar pasar, sehingga perlu teknik untuk menyimpan sayuran dan empon-empon 

tahan lama. Penampilan kemasan sayuran dan empon-empon masih sederhana, 

belum higienis, belum berlabel dan kurang menarik. Manajemen UKM belum 

dikelola secara professional sehingga jika hal ini dibiarkan maka akan mengalami 

kerugian.  Masih minimnya pemahaman UKM tentang marketing inilah yang 

menyebabkan banyak UKM yang tutup. Sehingga perlu upaya pemasaran sayuran 

dan empon- Solusi yang ditawarkan adalah memadukan permasalahan kedua 

kelompok tersebut melalui diskusi, pelatihan dan pendampingan dapat dilihat 

pada Tabel 1.   
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Tabel 1. Permasalahan Mitra dan Solusi bagi Kelompok Petani Terpadu  
 
No. Permasalahan  Solusi 
1. Rendahnya ipteks 

budidaya tanaman 
sayuran &  empon-
empon 

 
Peningkatan ipteks dalam memperbaiki teknik 
budidaya tanaman sayuran dan empon-empon 

2. Rendahnya 
kemampuan 
menangani hama 
penyakit tanaman 
sayuran & empon-
empon 

Peningkatan ipteks penanganan hama/penyakit 
pada tanaman sayuran & empon-empon 
 

3. Rendahnya 
kemampuan mengolah 
sayuran dan rimpang 
rusak sebagai bahan 
pembuatan pupuk 
organik cair 

Peningkatan kemampuan pembuatan pupuk 
organik cair 
 

4. Harga jual sayuran & 
empon-empon rendah 

Kerja sama penjualan dengan UKM Pusat Penjualan 
Sayuran  

 
 

Tabel 2. Permasalahan Mitra dan Solusi bagi UKM Pusat Penjualan Sayuran 
 
No. Permasalahan  Solusi 
1. Sayuran yang 

disimpan tidak tahan 
lama 

Pemberian pelatihan packing kemasan 
 

2. Peralatan terbatas 
(tradisional) 

Peningkatan alat modern untuk menyimpan 
sayuran dan empon-empon (keranjang plastik, 
kotak stering foam) 

3. Kemasan kurang 
menarik dan hygienes 

Perbaikan dalam pengemasan produk sayuran dan 
empon-empon, menjadi menarik, berlabel  dan 
memudahkan konsumen membawa 
- Pemberian alat pengemasan 
 

4. Jaringan pemasaran 
tebatas 

- Pemberian pengetahuan pemasaran secara on line 

 

Target luaran adalah peningkatan produktivitas dan kualitas sayuran 

organik, perbaikan manajeman pemasaran serta peningkatan keuntungan kedua 

mitra tersebut.  
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METODE DAN PELAKSANAAN 

 Metode pelaksanaan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan 

adalah pendampingan teknik budidaya dan pasca panen tanaman, dan pemasaran. 

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi : materi pelatihan menggunakan media 

transfer teknologi berupa modul tertulis, tayangan, dan video serta praktek secara 

langsung di lapangan. Pendidikan berkelanjutan dilakukan melaui pendampingan 

teknik budidaya tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pembuatan pupuk 

organik cair,  dan pemasaran maka aspek-aspek strategis dan teknis dapat 

dilakukan. Pendampingan dilaksanakan Dosen dibantu oleh mahasiswa, laboran 

kebun dapat lebih intens membantu Kelompok Petani Terpadu agar produktif dan 

mandiri, sedangkan UKM Penjual Sayuran Organik mampu bersaing dengan harga 

pasar.  

Pelaksanaan Kegiatan meliputi :  

1) Pelatihan budidaya sayuran organik  dan praktek pembuatan demplot sayuran 

organik. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat pertemuan Mbah Lasiyo pada 9 Juli 

2020 dihadiri 18 petani.  

2) Pendampingan pengendalian hama penyakit sayuran dan empon-empon pada 

tanggal 16 Juli 2020 dengan mendatangi rumah petani diambil 5 sampel 

3) Pelatihan pembuatan pupuk organik  cair pada tanggal 2 Agustus 2020 di rumah 

mbah Lasiyo dengan peserta 10 petani.  

4) Pelatihan kemasan, manajemen pemasaran dan pemberian alat pengemasan 

dan penyimpanan produk sayuran bertempat di UKM Penjual sayuran Organik 

pada tanggal 10 September 2020 dihadiri 5 orang anggota UKM tersebut.  

5) Kegiatan pendampingan berkelanjutan pada kedua mitra secara komunikasi 

melalui whatsapp dan kunjungan ke lapangan. 

 

Bentuk partisipasi dari Kelompok Petani Terpadu dan UKM Penjual Sayuran 

Organik antara lain : 

- Kesediaan untuk dilatih  dan didampingi dalam budidaya tanaman sayuran dan 

empon-empon, pembuatan pupuk organik cair, dan pengolahan makanan 

berbasis sayuran dan empon-empon 
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- Kesediaan untuk menyediakan lahan dan tanaman untuk pengendalian hama 

penyakit 

- Kesediaan menyiapkan bahan tanaman untuk pembuatan pupuk organik cair 

- Kesediaan untuk dilatih dan didampingi dalam memasarkan produk dan 

membuat website 

- Kesediaan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan 

yang diperoleh dari program PbM kepada pihak lain atau masyarakat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat dan 

peningkatan produktivitas kedua mitra. Kegiatan pelatihan budidaya sayuran dan 

pembuatan demplot sayuran organik sangat bermanfaat dan menarik. Jika 

pekarangan rumah luas maka membuat demplot dengan menanam sayuran di 

polybag dan meletakan dalam barisan yang rapi, sedangkan lahan yang terbatas, 

petani memilih menanam dengan pola vertikultur. Dalam pengendalian hama 

Fusarium menggunakan Trichoderma sp dan PGPR dengan dosis 30 g/tnm. Aplikasi 

jamur Trichoderma sp.  30 gram yang diberikan 7 hst  lebih efektif dalam 

memperlambat masa inkubasi dan menekan perkembangan penyakit layu Fusarium 

dan lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat Servo 

F1. (Wahyurini dan Lagiman, 2020).  

Petani yang menanam sayuran dalam polybag secara vertikuktur 

menggunakan media tanam tanah dan pupuk kandang 1:1. Pupuk kandang 

mengandung unsur hara makro (N, P, dan L) dan unsur hara mikro (Cu, Mg, Fe, Mn 

dll) yang berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah  

(Wahyurini dan Heti, 2014).  

Perbaikan pengemasan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pengadaan 

alat kemasan berupa plastic weaper, kranjang bambu dan label berstiker. Kemasan 

adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, 

tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat 

dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, 

mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di 
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pasar (Klimchuk dan Krasovec, 2006). Terjadi peningkatan penjualan sayuran 

setelah ada inovasi dari produk kemasan tersebut.  

Indikator keberhasilan terlihat dalam peningkatan produk sayuran organik 

yang sehat dan higienis, kemasan yang menarik dan aman dalam penyimpanan. 

Terjadi peningkatan jumlah dan harga penjualan melalui pelatihan pemasaran 

secara on line berupa postingan whatsapp, dan istagram. 

Kreatifitas kelompok petani terpadu juga meningkat melalui penjualan tidak 

sekedar hasil panen namun juga menjual bibit sayuran. Sehingga dari perhitungan 

dengan harga bibit semai Rp 1500 per tanaman mampu dijual dengan harga Rp 

10.000 pertanaman setelah dipelihara selama 1 bulan.  Hal ini menunjukkan 

bertambahnya nilai ekonomi yang menguntungkan.  

Selain itu pemanfaatan limbah berupa sayuran dan empon-empon yang 

busuk dapat diolah menjadi pupuk organik. Pembuatan pupuk organik cair yang 

dibuat dari bahan-bahan organik yang difermentasikan dalam kondisi anaerob 

dengan bantuan organisme hidup. Pengaplikasian pupuk organik dengan cara 

disiram ke dalam tanah atau disemprotkan di daun pada pagi atau sore hari. Jenis 

pupuk cair lebih efektif dan efesien jika diaplikasikan pada daun, bunga dan batang 

dibanding pada media tanam (kecuali pada metode hidroponik). Pupuk organik cair 

bisa berfungsi sebagai perangsang tumbuh. Terutama saat tanaman mulai bertunas 

atau saat perubahan dari fase vegetatif ke generatif untuk merangsang 

pertumbuhan buah dan biji. Daun dan batang bisa menyerap secara langsung 

pupuk yang diberikan melalui stomata atau pori-pori yang ada pada permukaannya 

(Suwahyono, 2018). Pupuk organik cair lebih murah dan aman untuk sayuran yang 

akan dikonsumsi. Dengan pemberian pupuk oragnik cair maka tanaman sayuran 

menjadi renyah, daun berwarna hijau segar.  

Kegiatan pengabdian masyarakat terdapat faktor pendorong yang 

melancarkan kegiatan yaitu antusias dan peran aktif masyarakat dalam menanam, 

memelihara dan memetik hasilnya. Namun ada juga faktor penghambat dalam 

program  antara lain karena ada beberapa petani yang menanam sayuran sebagai 

kegiatan sampingan sehingga tanaman kurang terawat, dan hasilnya kurang 
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maksimal, kemudian tanaman masih kecil dimakan ayam karena pekarangan yang 

terbuka.  

Foto kegiatan :  

 

Gambar 1. Pelatihan budidaya sayuran organic 
 

 
Gambar 2. Pendampingan demplot sayuran  

Saran 

Masih perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan mengenai pola 

tanaman sayuran secara smart farming dan manajerial pemasaran secara inovatif di 

media sosial.  

 

Ucapan Terima Kasih 
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Abstract 
One of the strategies required in winning competition is to create innovations. 
One of the innovations that have been made in processing and serving food to 
the tourists is the ketegak and ketegak agung. The purpose of this research is 
to conduct analysis on the implementation of food delivery innovations by the 
group of tourism to tourists in the effort to increase revenue. The method on 
this research using two stages is the first doing the training and the second 
stage is the application of technology accompanied by analysis using a 
descriptive statistic. A total of 6 people used as samples in accordance with the 
number of culinary managers. The results of the study explained that 
improving skills in processing and serving food can increase revenue and 
become one of the strategies for increasing tourist arrivals. These results give 
implications to the management of the strategy in winning the competition 
and also give motivation to the tour manager that the value of food in the field 
can be the attraction of building a tourism village. 
Keywords: Food serving, Ketegak, Ketegak agung, Desa Pinge   
 
Abstrak 
Salah satu strategi yang diperlukan dalam memenagkan persaingan adalah 
menciptakan inovasi-inovasi. Salah satu inovasi yang telah dibuat dalam 
mengolah  dan menyajikan makanan kepada wisatawan adalah ketegak dan 
ketegak agung. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap 
implementasi inovasi penyajian makanan oleh kelompok sadarwisata 
kepada wisatawan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Metode pada 
penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu pertama melakukan pelatihan 
dan tahap kedua adalah penerapan teknologi yang disertai dengan analisis 
dengan menggunakan statistic deskriptif. Sebanyak 6 orang yang digunakan 
sebagai sampel sesuai dengan jumlah pengurus dibidang kuliner. Hasil 
kajian menjelaskan bahwa peningkatan keterampilan dalam pengolahan dan 
penyajian makanan dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi sebuah 
salah satu strategi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Hasil ini 
memberikan implikasi terhadap manajemen strategi dalam memenangkan 
persaingan dan juga memberikan motivasi kepada pengelola wisata bahwa 
nilai budaya dibidang makanan dapat sebagai daya Tarik  membangun desa 
wisata.  
Kata Kunci: Penyajian makanan, Ketegak, Ketegak agung, Desa Pinge   
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PENDAHULUAN   

Keberlanjutan perusahaan sangat penting dalam memenangkan persaingan 

yang semakin ketat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dengan melihat kemampuan 

internal seperti kemampuan sumberdaya yang dimiliki, harga produk , keunikan 

sebuah produk , dan fokus (Porter,1985). Strategi bersaing generik menyebutkan 

bahwa perusahaan selalu menempatkan diri pada salah satu aspek utama, yaitu : 

Strategi keunggulan biaya menyeluruh atau strategi diferensiasi. Dan jika target 

yang dituju relative sempit maka strategi akan berkembang menjadi strategi focus 

(Collins, 2020; Porter, 1985). Keberhasilan dalam implementasi strategi banyak 

factor yang berpengaruh dan salah satunya adalah kemampuan karyawan dalam 

menterjemahkan kedalam operasional perusahaan (Kaufman, 2020). 

Perusahaan dalam menjalankan strategi bersaing ini juga berorentasi pada 

kemampuan dalam memotret tingkat keahlian dan keunikan sumberdaya yang 

dimiliki (Kundu dan Gahlawat, 2020). Sumber daya yang dimiliki dapat berupa 

manusia dan sumber daya alam atau sumber daya yang tidak dapat dilihat  Barney 

dan Clark, 2007). Sumber daya yang unik adalah sebuah modal dipakai dalam 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain (Özbağ dan Arslan, 2020; Barney dan 

Clark, 2007). Namun tidak semua perusahaan mampu melihat kemampuan sumber 

daya yang dimiliki secara baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan skill dan 

kompetensi dari pengelola perusahaan (Donnellan dan Rutledge, 2019). Upaya 

untuk meningkatkan kemampuan pimpinan perusahaan merupakan kondisi yang 

harus dijalankan untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang memperkuat 

daya saing (Assensoh-Kodua, 2019). 

Keterbatasan pimpinan dalam melihat potensi sumberdaya yang dimiliki  

dalam membangun strategi bersaing telah ditemukan pada  pengelola kawasan 

wisata di Desa Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang memiliki budaya 

dan alam yang sangat menarik ( Astawa et al. 2019; Mataram et al.2019). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pertemuan dengan pengelola wisata di jelaskan 

beberapa permasalahan yang berkaitan kemampuan pengelola dalam membuat 

produk inovasi dalam menunjang kegiatan event yang diselenggarakan di Desa, 



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[39] 

untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah model produk 

menu makanan yang berasal dari desa wisata Pinge untuk diberikan kepada tamu 

dalam event. Metode pembuatan model ini diawali melakukan identifikasi terhadap 

menu makanan yang ada, pembuatan menu, pelatihan menu, implementasi model 

menu, dan analisis menu terhadap pendapatan kelompok wisata.      

  

METODE DAN PELAKSANAAN 

Pengabdian dilakukan di Desa Wisata Pinge yang merupakan salah satu Desa 

Wisata yang di kelola oleh Kelompok Sadar wisata yang beranggotakan 40 orang 

dan terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya yang terkait dengan penelitian 

adalah bidang kuliner berjumlah 6 orang. Penelitian dilakukan dengan dua tahap 

pertama tahap pelatihan yang yang terdiri dari kegiatan identifikasi menu, 

pembuatan menu berdasarkan budaya yang ada yaitu ketegak dan ketegak agung 

yang dijelaskan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Menu Kategak dan Ketegak Agung 

KETEGAK / A’La 

charte / di Meja 

KETEGAK 

AGUNG 

Nasi Merah 

Pulungan Siap 

Betutu Ayam 

Jukut Urab 

Sambal Nyuh 

Dadar Gulung 

Es Kakap Kuud 

Nasi Putih 

Pulungan Sap 

Base Manis 

Sate Lilit 

Sambal Bongkot 

+ Kacang saur 

Jaje Lapis 

Rujak Kuud 

Sumber: Data  (di olah), 2020 

 

Tahap kedua adalah melakukan penerapan model menu atau teknologi yang 

telah dimiliki oleh staf kuliner untuk menangani even wisata yang berjumlah 15 

orang tamu yang berkunjung ke Desa menyaksikan kegiatan budaya ngodag. Pada 

penerapan model ini dilakukan penilaian terhadap rasa, penyajian, dan keserasian 

makanan yang dinikmati oleh tamu. Analisis lain yang digunakan adalah statistic 

deskriptif untuk menjelaskan secara kuantitatif dampak penyajian kedua makanan 
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tersebut terhadap pendapatan. Metode pelaksanaan ini dapat digambarkan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Metode Pendekatan Kegiatan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari kajian menjelaskan bahwa sampel yang digunakan pada tahap 

pelatihan sebanyak enam orang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 100%. 

Pendidikan yang dimilki sampai pada SMA memberikan dorongan yang kuat ada 

kelemahan dalam kemampuan untuk menguasai ilmu atau tingkat kecerdasan 

dalam memahami permasalahan diperlukan pengalaman yang matang. Para 

pengelola kuliner belum mempunyai pengetahuan dasar dalam memasak untuk 

keperluan para turis. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Robertson dan Riel (2019) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi cara berfikir dan memunculkan sebuah inovasi. Pola pendidikan 

yang tepat sangat diperlukan dalam meningkatkan cara mereka memecahkan 

permasalahan dan membangun sebuah produk kreatif (Andriansyah et al. 2019). 
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 Dilihat dari jenis kelamin peserta pelatihan 3 orang perempuan dan 3 orang 

laki-laki hal ini memberikan penjelasan bahwa para pengelola sudah menerapkan 

persamaan gender, tidak di dominasi oleh perempuan soal memasak akan tetapi 

juga dilakukan oleh laki-laki. Kesamaan gender telah diperhatikan dalam bekerja 

dapat memunculkan harmonisasi. Memperhatikan perbedaan gender dalam tempat 

bekerja memberi dampak terhadap kinerja dan menumbuhkan toleransi yang 

tinggi, ini juga bagus untuk membentuk tim dalam bekerja dan memecahkan 

masalah (Bruckmüller dan Braun, 2020). 

 Hasil pada tahap pertama pada kajian ini pada kegiatan pelatihan pada 

pembuatan menu ketegak dan ketegak selama empat minggu memberikan hasil 

yang sangat menggembirakan hal ini disebabkan produk yang dibuat adalah 

makanan keseharian dan proses pembuatannya tidak terlau ribet, untuk lebih 

jelasnya dapat di jelaskan pada gambar 2 dan Gambar 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2. Ketegak      Gambar 3. Ketegak Agung 

  

Kedua konsep pelayanan dalam makanan ini merupakan sebuah inovasi di 

bidang kuliner dan memberikan value dari produk sebelumnya merupakan 

makanan rumah tangga di desa dikemas kedalam sebuah model penyajian yang 

disesuaikan kepada selera dari tamu. Konsep ini jika dikaitkan dengan pemanfaatan 

suber daya yang dimiliki sebagai sebuah strategi bersaing sangat mendukung dari 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Collins, 2020 dan Porter, 1985. Makanan 

yang sebelumnya belum diberikan sentuhan teknologi dalam bentuk cara 
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pengolahan, penyajian, dan hyginesnya memberikan kesan yang sangat menarik 

dan terkesan mahal. Konsep ini jika dikaitkan atribut sebuah produk yaitu 

kemasan, qualitas memberikan daya Tarik kepada konsumen sangat berpengaruh 

terhadap tingkat penjulan (Zamry dan Nayan, 2020). 

 Hasil penerapan tahap kedua dari kajian ini menjelaskan bahwa makanan 

yang disajikan untuk tamu pada event ngotag sebanyak 15 orang telah memperoleh 

komentar seperti dijelaskan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komentar tamu atas makanan yang disajikan 

Tamu Rasa Penyajian Keserasian 
makanan 

1 5 5 4 
2 5 5 5 
3 5 5 4 
4 5 4 4 
5 4 5 5 
6 5 4 5 
7 4 4 5 
8 5 5 4 
9 4 5 4 

10 4 5 5 
11 5 5 5 
12 5 5 5 
13 4 5 4 
14 4 5 4 
15 4 5 5 

Sumber: Data (diolah), 2020 

Keterangan 

1 ( Sangat tidak baik) 
2 (tidak baik) 
3. (Cukup baik 
4. (Baik) 
5  (Sangat Baik) 

  

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa semua tamu memberikan 

tanggapan diantara baik dan sangat baik. Penilaian ini memberikan makna bahwa 

tamu merasa cocok dengan selera dan mempunyai daya Tarik yang menggoda hal 

ini dibuktikan dengan penilaian penyajian tidak ada yang buruk. Konsep ini sudah 

memberikan cara untuk memuaskan tamu yang berkunjung, hal ini juga merupakan 
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salah satu strategi dalam melakukan pemasaran atau penjualan sebuah produk. 

Target utama dalam penjulan produk adalah bagaimana memuaskan konsumen 

agar mereka dating lagi untuk berbelanja. Konsep ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Marin-Pantelescu dan Hint (2020). 

 Komentar tamu atas makanan ketegak dan Ketegak Agung memberikan 

motivasi bagi pengelola untuk melakukan pembenahan pelayanan di berbagai 

bidang yang akan diberikan kepada tamu yang menikmati event. Hasil lain yang 

memberikan dukungan bagi pengurus untuk tetap melakukan inovasi adalah 

perhitungan pendapatan sebelum dan setelah penjulan makanan memperoleh 

sentuhan teknologi. Kondisi ini dijelaskan pada table 3 dan Tabel 4 

 

Tabel 3 Pendapat sebelum ada teknologi 

Sumber: Pokdarwis, 2020 

 

 Jika di asumsikan jumlah tamu yang berkunjung dan membeli makanan 

sama dengan Tahun 2019, maka pendapatan kelompok sadar wisata dengan harga 

jual yang telah dibeli oleh tamu seharga Rp. 150.000 per orang maka dapat di 

hitung jumlah pendapatan di Tahun 2020 dapat dijelaskan pada Tabel 4. 

 
 
 

No Bulan Jumlah tamu 
Harga /pax  

(RP) 
Jumlah  

(Rp) 
1 Januari 114 50.000 5.700.000 
2 Maret 78 50.000 3.900.000 
3 April 35 50.000 1.750.000 
4 Mei 78 50.000 3.900.000 
5 Juli 235 50.000 11.750.000 
6 Agustus 87 50.000 4.350.000 
7 September 65 50.000 3.250.000 
8 Oktober 89 50.000 4.450.000 
9 Nopember 65 50.000 3.250.000 

10 Desember 56 50.000 2.800.000 
    TOTAL PENDAPATAN        45.100.000  
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Tabel 4 Perhitungan Pendapatan Penjualan Makanan Tahun 2020 

No Bulan Jumlah tamu 
Harga /pax 

(RP) 
Jumlah 

(Rp) 

1 Januari 114 150.000 17.100.000 

2 Maret 78 150.000 11.700.000 

3 April 35 150.000 5.250.000 

4 Mei 78 150.000 11.700.000 

5 Juli 235 150.000 35.250.000 

6 Agustus 87 150.000 13.050.000 

7 September 65 150.000 9.750.000 

8 Oktober 89 150.000 13.350.000 

9 Nopember 65 150.000 9.750.000 

10 Desember 56 150.000 8.400.000 

    TOTAL PENDAPATAN      135.300.000  
Sumber: Pokdarwis (data diolah), 2020 
  

Berdasarkan perhitungan tabel 4 dan 5 dapat dilihat perbedaan yang sangat 

besar antara pendapatan di tahun 2019 sebesar Rp. 45.100.000 dengan 

pendapatan di tahu 2020 sebesar Rp. 135.300.000 dengan selisih Rp. 90.200.000 

atau meningkat 200%. Peningkatan secara ekonomi merupakan tujuan utama 

dalam memberikan teknologi kepada masyarakat. Teknologi memberikan nilai 

tambah bagi sebuah produk (Imtiaz dan Islam, 2020). Konsep ini juga bagian dari 

upaya agar konsumen tetap setia kepada produk kita. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan permasalahan dengan pendekatan yang 

dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

Simpulan 

Pemberian pelatihan teknologi dalam penyajian makanan dengan konsep 

ketegak dan ketegak agung dapat meningkatkan keterampilan dari pengelola desa 

wisata khususnya pada bidang kuliner dalam upaya untuk menjaga tingkat 

kepuasan tamu. Pemberian nilai tambah ini mampu memberikan kepuasan tamu 

dan juga mampu meningkatkan harga jual sebesar  dua ratus persen sehingga 

pendapatan kelompok wisata juga meningkat.  
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Saran 

Pelaksanaan ini masih banyak diberikan masukan seperti pengolahan 

limbah setelah memasak dan konsep green dalam pemanfaatan enrgi sangat 

diperlukan dalam pengolahan makanan, karena event yang dilakukan memakai 

konsep green 
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Abstract 
The population census is one of the government programmes which is very 
important to do so that the government is able to find out the population in 
each area of Negara Kesatuan Republik Indonesia. This country consists of 
many islands from Sabang to Merauke requires a method of calculating the 
population which takes a long time. The 2020 Online Population Census, which 
was implemented by the Central Statistics Agency, was very helpful for the 
government in calculating the population. This is especially true considering 
that almost all Indonesians have high-tech communication tools called 
Android devices, which means that most Indonesians are tech-literate. The 
2020 Online Population Census was also appropriate because it coincides with 
the Covid19 pandemic which requires people to carry out physical distancing 
or social distancing and in some areas or cities and islands to carry out 
lockdowns. The 2020 Online Population Census was very helpful in solving 
problems in recording the population in all regions of the country because the 
2020 Online Population Census officers could more freely reach population 
data outside the area where the officer comes from. So, doing online 
population data collection will accelerate the process of collecting population 
data in all areas of the Republic of Indonesia because they did not have to meet 
face to face. The 2020 Online Population Census conducted in the 
neighborhood of RT 83 RW 20 Baciro Yogyakarta successfully done.  
Keywords: online population cencus, tech-literate, Android  
 
Abstrak 
Sensus penduduk adalah salah satu program pemerintah yang sangat 
penting untuk dilakukan agar pemerintah mampu mengetahui jumlah 
penduduk pada tiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Negara ini terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai Merauke dan 
memerlukan cara penghitungan penduduk yang membutuhkan waktu lama. 
Sensus Penduduk Online 2020 (SPO 2020) yang diterapkan oleh Badan 
Pusat Statistik sangat membantu pemerintah dalam penghitungan 
penduduk tersebut. Hal ini tepat sekali mengingat hampir seluruh rakyat 
Indonesia memiliki alat komunikasi berteknologi tinggi yang dinamakan 
gawai (HP) Android, yang artinya sebagian besar rakyat Indonesia melek 
teknologi. Sensus Penduduk Online 2020 juga tepat dilaksanakan karena 
bertepatan dengan adanya pandemi Covid19 yang mengharuskan 
masyarakat melakukan physical distancing atau social distancing dan pada 
beberapa daerah, kota dan pulau melakukan lockdown. Sensus Penduduk 
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Online 2020 sangat membantu memecahkan masalah dalam mendata 
penduduk di seluruh wilayah negara karena petugas Sensus Penduduk 
Online 2020 bisa lebih leluasa menjangkau data penduduk di luar wilayah 
dimana petugas berasal. Maka, dengan dilakukannya pendataan penduduk 
secara online mempercepat proses pengumpulan data 
penduduk di seluruh wilayah NKRI karena tidak harus bertatap muka secara 
langsung. Sensus Penduduk Online 2020 yang dilaksanakan di lingkungan 
RT 83 RW 20 Baciro Yogyakarta terlaksana dengan baik 
Kata kunci: sensus penduduk online, melek teknologi, Android 

 

 

PENDAHULUAN  

Pengabdian kepada masyarakat  dilatarbelakangi berbagai permasalahan 

yang ada di masyarakat, antara lain, ketidakmapanan sebagian besar masyarakat 

terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era 

globalisasi; Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi 

kesejahteraan masyarakat; potensi masyarakat maupun sumber daya alam di 

lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif; serta penatakelolaan 

fisik kewilayahan yang belum proporsional dan professional (LPPM UNISBA, 

2018). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat 

demi kesejahteraan masyarakat. Maka, keikutsertaan dalam sosialisasi dan 

pendampingan pengisian data sensus penduduk online juga merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan bela negara. 

Menurut Setjen Wantannas (2018) pembelaan negara bisa dilakukan dengan cara 

menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan 

bangsa dan negara.  

Sesuai dengan penjelasan terdahulu maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini dapat dilihat dari:  

1) Analisis situasi. Sensus Penduduk adalah salah satu program pemerintah yang 

dilakukan untuk memetakan jumlah penduduk pada batas wilayah atau daerah 

tertentu yang memiliki aturan atau kebijakan local untuk kepentingan bersama. 

Menurut Bitar (2020), penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam 
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suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling 

berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Sensus penduduk 

dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun sekali. 

Sensus Penduduk dilaksanakan pemerintah bukan hanya untuk 

mengetahui jumlah penduduk pada wilayah tertentu. Sensus Penduduk juga 

dilaksanakan untuk keperluan pemetaan perbandingan jumlah dan 

karakteristik penduduk tiap daerah di Indonesia. Sensus penduduk 

berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai, 

biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai 

misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu (BPS, 

2020). 

Sensus Penduduk 2020 yang diselenggarakan pemerintah selama bulan 

Februari-Maret 2020 adalah Sensus Penduduk Online 2020. Sensus Penduduk 

2020 ini dilakukan secara online (pengambilan data dari warga atau penduduk 

atau responden menggunakan gawai Android) melalui website BPS, 

www.sensus.bps.go.id. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi sebagian 

warga, terutama mereka yang lanjut usia, buta huruf dan gagap teknologi. 

Masyarakat atau warga di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta 

sebagian besar adalah warga yang dituakan oleh para muda di lingkungan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jumlah warga usia lanjut. Warga 

juga terdiri dari warga yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan 

ekonomi yang sangat bervariasi. Mereka adalah PNS, guru, pedagang di pasar, 

usaha bengkel, usaha warung makan dan ada pula yang bekerja serabutan. 

Diantara mereka ada yang lulusan perguruan tinggi, SMA/SMK, SMP, SD dan 

bahkan ada yang tidak bersekolah.  

Masyarakat atau warga di lingkungan tersebut aktif. Mereka memiliki 

beberapa kegiatan kemasyarakatan yang positif. Kegiatan-kegiatan tersebut 

misalnya: kerjabakti, pertemuan RT dan atau RW, arisan dasa wisma, 

pengajian, senam dan lain-lain. 

Berdasarkan pada analisis yang ada dan informasi dari lingkungan RT 

83 RW 20 Baciro, Yogyakarta, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

http://www.sensus.bps.go.id/
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dilakukan untuk memberikan penyuluhan untuk Sosialisasi dan Pendampingan 

Pengisian Sensus Penduduk Online 2020. Dengan demikian, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana memberikan pengertian kepada warga di lingkungan RT 83 RW 

20 Baciro, Yogyakarta agar mengerti dengan baik akan pentingnya 

pengisian data keluarga pada Sensus Penduduk Online 2020 dengan baik 

dan benar? 

b. Bagaimana menambah wawasan warga lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, 

Yogyakarta akan pentingnya pengisian data keluarga pada Sensus 

Penduduk Online 2020 dengan baik dan benar? 

c. Bagaimana mengajarkan cara pengisian Sensus Penduduk Online 2020 

dengan baik dan benar menggunakan produk teknologi tinggi yang biasa 

mereka gunakan (Android) 

2) Permasalahan mitra.   Permasalahan yang ada selain yang telah disebutkan di 

atas, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini bersamaan dengan mulainya 

pandemi Covid19. Sehubungan dengan situasi yang mulai sulit karena adanya 

pembatasan jumlah warga berkumpul dan physical distancing, maka sosialisasi 

dan pendampingan pengisian data secara online tidak dapat dilakukan dengan 

cara mengumpulkan warga di suatu ruangan atau di suatu tempat secara 

bersama-sama.  

3) Solusi yang ditawarkan.  Berpacu dengan waktu dan kesempatan  yang sangat 

terbatas, sosialisasi dan pendampingan pengisian Sensus Penduduk Online 

2020  dilakukan dengan door to door atau kunjungan dari rumah ke rumah dan 

face to face atau menemui koresponden secara personal. Hal tersebut 

dilakukan mengingat ada beberapa warga yang terkendala dengan penggunaan 

gawai Android untuk proses pengisian, terutama warga lanjut usia dan buta 

aksara serta gagap teknologi. Cara ini efektif dilakukan walau dalam rentang 

waktu yang sangat terbatas, selama dua hari dalam waktu pelaksanaan masing-

masing 3 jam.  

4) Target luaran. Target luaran dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat ini, yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk Online 
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2020 adalah (a) memperkaya wawasan warga lingkungan RT 83 RW 20 Baciro 

Yogyakarta dalam menggunakan alat canggih yang mereka miliki untuk 

memenuhi kepentingan pendataan diri secara online, terutama dalam 

pengisian Sensus Penduduk Online 2020, (b) memotivasi warga lingkungan RT 

83 RW 20 Baciro, Yogyakarta untuk mulai belajar menggunakan produk 

teknologi tinggi yang biasa mereka gunakan untuk memperkaya ilmu dan 

pengetahuan mereka dengan lebih baik dan (c) isian data warga dalam sensus 

penduduk online secara lengkap untuk dilaporkan kepada BPS.   

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan ini sebagai 

berikut:  

 

Metode  

Metode pengabdian kepada masyarakat sebagai relawan pendataan SPO2020 

ini adalah penyuluhan dan atau pelatihan. Penyuluhan dan atau pelatihan dalam 

rangka Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian Sensus Penduduk Online 2020 ini 

dilakukan secara offline dan online.  

Offline, dilakukan dengan ijin dari pengurus RT 83, karena ada beberapa 

warga yang kurang paham teknologi, lanjut usia dan buta aksara. Warga tersebut 

kami temui dari rumah ke rumah secara personal. Online, dilakukan melalui grup 

RT 83, karena situasi dan kondisi pandemi Covid19. Materi yang digunakan dalam 

sosialisasi dan pendampingan pengisian data SPO 2020 adalah materi yang 

diberikan oleh BPS sewaktu pertemuan kerjasama dilaksanakan di kampus IST 

Akprind Yogyakarta kegiatan dan materi yang disampaikan.  

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di lingkungan RT 83 

RW 20 Baciro Yogyakarta. RT 83 Rw 20 Kelurahan Baciro Yogyakarta terdiri dari 

35 kepala keluarga. Berdasarkan pada situasi dan kondisi para warga di lingkungan 

RT 83 RW 20, ada beberapa warga yang putera dan puterinya telah menikah namun 
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tetap tinggal di satu rumah atau tinggal di rumah-rumah petak dalam satu 

pekarangan. Warga di lingkungan ini juga memiliki tingkat pendidikan yang 

berbeda-beda, diantara mereka ada yang lulus perguruan tinggi, sebagian mampu 

menyelesaikan SMA atau SMK, ada yang sampai pada tingkat sekolah menengah 

pertama, ada beberapa hanya sampai pada tingkat pendidikan sekolah dasar 

bahkan ada beberapa warga yang tidak bersekolah. Kecuali tingkat pendidikan 

yang sangat variatif, jenis pekerjaan mereka pun berbeda-beda; ada yang buka 

bengkel, punya warung kelontong, jualan di pasar da nada juga yang kerja 

serabutan.  

Berdasarkan pada keadaan warga, maka pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sensus dilakukan secara offline dalam 

waktu dua hari pada sore hari selama masing-masing 3 jam untuk melayani warga 

yang buta aksara, lanjut usia dan gagap teknologi pada tanggal 14 dan 15 Maret 

2020. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengisian data SPO 

2020 secara online dapat diikuti dengan baik oleh warga di lingkungan RT 83 RW 

20 Baciro Yogyakarta yang berusia muda dan oleh mereka yang sangat paham 

dalam menggunakan gawai Android secara maksimal.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu 

kewajiban tenaga edukatif dari sebuah perguruan tinggi. Tahun ini, IST Akprind 

merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan BPS 

dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Adapun yang mendasari kerjasama 

tersebut adalah karena IST Akprind memiliki jurusan yang berkaitan erat dengan 

kerja BPS yaitu Jurusan Statistik. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 20 dosen yang 

mendaftarkan diri sebagai pendamping tim Sahabat Sensus yang membawahi 

masing-masing 5 mahasiswa. Setiap tim diwajibkan untuk dapat mencatatkan data 

warga atau penduduk sebanyak 150 responden pada program Sensus Penduduk 

Online 2020. 

Kegiatan yang dilakukan adalah memaparkan atau menjelaskan tentang 

pentingnya pengambilan data berkala jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk 
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2020, khususnya pada program Sensus Penduduk Online 2020 pada warga di 

lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta dan cara pengisian datanya. Mereka, 

pada umumnya, telah memiliki gawai Android yang bisa digunakan untuk mengisi 

data pada kuesioner dari sensus.bps.go.id. Beberapa warga atau penduduk yang 

berusia lanjut masih membutuhkan bantuan dari petugas untuk mengisikan data. 

Namun, dari warga yang berusia relative muda, petugas hanya memberikan arahan 

dalam pengisian data yang diperlukan dalam melengkapi pengisiam kuesioner 

pada Sensus Penduduk Online 2020.  

Warga masyarakat di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro Yogyakarta semula 

merasa bingung dan bimbang ketika diperkenalkan pada system pencatatan data 

pada sensus penduduk online 2020. Hal tersebut tidak berlangsung lama setelah 

dijelaskan dengan lebih perlahan dan diberi kesempatan untuk bertanya, mereka 

mulai mengerti dengan maksud, tujuan dan manfaat pendataan warga secara 

online. Warga menjadi sangat antusias dalam mengisikan data mereka karena 

proses pengisian data tidak memerlukan waktu lama.  

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta yang berupa 

Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian data SPO 2020 secara offline maupun 

online berjalan cukup lancar. Warga bersedia dan antusias dengan pelaksanaan 

kegiatan ini. Mereka dengan senang hati bekerjasama dengan menyediakan 

kelengkapan data berupa berkas penting yang akan diisikan dalam kuesioner yang 

dinyatakan maupun ditanyakan dalam SPO 2020.  

Mayoritas warga di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta yang 

berusia muda sangat antusias dengan program pemerintah dengan adanya SPO 

2020 karena merupakan hal baru bagi mereka. Walaupun kegiatan yang 

diselenggarakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini hanya 

sebentar karena keterbatasan waktu dan situasi serta kondisi yang kurang 

kondusif dengan adanya Covid 19, namun dari tanggapan, dan pertanyaan-

pertanyaan serta diskusi yang terjadi selagi mengisi data, dapat diketahui bahwa 

secara umum mereka adalah: (a) Warga atau penduduk yang sangat peduli pada 

kepentingan data kependudukan di wilayah mereka, dan (b) Warga yang sangat 
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peduli pada kepentingan bangsa dan negara dalam pemenuhan pemberian data 

kepada pemerintah agar dapat menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan 

pendidikan dengan baik. 

Hasil dari SPO 2020 di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro Yogyakarta bisa 

dikatakan berhasil karena dari 35 kepala keluarga ada 27 kepala keluarga berhasil 

mengisi data secara online. Masalah yang menyebabkan kesulitan atau kegagalan 

pengisian antara lain: Kartu Keluarga baru, warga pergi ke luar kota tanpa 

membawa KK dan terhambat lockdown dan kesulitan jaringan untuk masuk ke 

website BPS. 

 

PENUTUP 

Uraian dan penjelasan tentang hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat 

yang berkaitan dengan Sensus Penduduk Online 2020 dapat dilihat dalam bagian 

simpulan dan saran sebagai berikut:  

 

Simpulan 

Sensus Penduduk Online 2020 adalah program pemerintah yang sangat 

baik mengingat dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang 

ini. Warga masyarakat juga telah banyak yang memiliki peralatan canggih yang 

disebut dengan Gawai Android. Kemampuan warga di lingkungan RT 83 RW 20 

Baciro, Yogyakarta dalam mengoperasikan HP Android untuk menjalin komunikasi 

melalui media social sudah lancar, apalagi jika yang mengoperasikan adalah 

mereka yang terhitung usia muda. Namun, karena usia warga RT 83 RW 20 Baciro, 

Yogyakarta bervariasi, maka sosialisasi dan pendampingan pengisian Sensus 

Penduduk Online 2020 di lingkungan tersebut kadang-kadang harus dilakukan 

dengan pelahan, kadang-kadang harus menggunakan Bahasa daerah (Bahasa 

Jawa) dan keterangan yang diberikan juga harus diulang-ulang karena bagi 

beberapa warga hal tersebut merupakan hal baru. Walaupun demikian karena 

warga memiliki antusiasme tinggi maka sosialisasi dan pendampingan pengisian 

Sensus Penduduk Online 2020 di lingkungan RT 83 RW 20 Baciro, Yogyakarta 

berjalan cukup baik.  
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Saran 

Melihat kenyataan di lapangan dan berkaitan dengan kemajuan jaman serta 

kemajuan sistem komunikasi jaman sekarang, perlu kiranya tetap ada bimbingan 

dan pendampingan dari pihak pengurus pada warga RT 83 RW 20 Baciro, 

Yogyakarta. Hal yang perlu diketahui warga adalah bahwa penggunaan Android 

tidak hanya untuk chatting dan mendengarkan lagu-lagu. Warga juga sebaiknya 

mengerti bagaimana menggunakan gawai Android mereka agar dapat 

dipergunakan untuk keperluan-keperluan penting yang berhubungan dengan 

pengumpulan data warga seperti yang terjadi dalam pengisian Sensus Penduduk 

Online 2020. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan warga dalam 

memaksimalkan kegunaan gawai Android mereka untuk mengisi data penting 

kemasyarakatan secara online dan atau keperluan penting lainnya.    
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(171.02.1072) yang telah mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada 
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Abstrak 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dan 
strategis dalam membangun perekonomian nasional. Melihat kondisi yang 
cukup baik di atas, ternyata keberadaan UMKM Kopi di Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah masih mempunyai beberapa kendala, yakni pada 
branding/media promosi dan juga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
Merek Dagang. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku UMKM 
Kopi di Winogiri memiliki perlindungan merek dagang dan dapat 
membranding produknya melalui sosial media. Metode pelaksanaan 
pengabdian ini yang pertama adalah memberikan sosialisasi kesadaran 
akan pentingnya branding/merk dan Hak Kekayaan Intelektual Merek 
Dagang bagi UMKM. Kedua, pendampingan pembuatan branding melalui 
media sosial dan fasilitasi pendfataran merek dagang. Hasil yang dicapai 
dalam pengabdian ini adalah 5 pelaku UMKM Kopi Wonogiri telah 
melalukan branding produk melalui sosial media Instagram dan telah 
mendafatarkan merek dagang pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelktual. 
Kata Kunci: UMKM, Branding, Merk Dagang, Kekayaan Intelektual 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar keempat dunia dengan 

pangsa pasar sekitar 11% di dunia (Raharjo dan Bismo Try, 2013). Produksi kopi 

Indonesia telah mencapai 600.000 ton pertahun dan lebih dari 80% berasal dari 

perkebunan rakyat. Devisa yang diperoleh dari ekspor kopi dapat mencapai ±US$ 

824,02 juta, dengan melibatkan ±1,97 juta KK yang menghidupi 5 juta jiwa 

keluarga petani (Dirjen Perkebunan, 2011). Data tersebut menempatkan kopi 

masuk dalam kategori komoditi komersial dan bisnis strategis di Indonesia. 

Meskipun saat ini komoditas kopi komersial di Indonesia masih didominasi oleh 
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kopi-kopi terkenal dengan brand yang sudah sampai nasional bahkan 

internasional. Namun, di luar itu masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia 

yang mempunyai brand dengan skala masih lokal wilayahnya bahkan masih 

terbilang pendatang baru, salah satunya yang terdapat di Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah. 

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Wonogiri telah mendorong para 

petani untuk mengembangkan tanaman kopi. Petani lokal sebelumnya telah 

membudidayakan kopi sendiri, tanpa bimbingan atau pelatihan apa pun. Nama 

kopi Wonogiri memang belum setenar kopi-kopi lain di daerah Jawa yang telah 

sukses mendunia, seperti kopi Java Ijen Raung maupun kopi Temanggung. Namun, 

kualitas dan cita rasa kopi Wonogiri rupanya tak kalah nikmat dengan kopi lokal 

lain yang lebih dulu tersohor hingga mancanegara. 

Hal inilah yang akhirnya menyadarkan para pegiat dan pecinta kopi di 

kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan potensi komoditas kopi di daerahnya. 

Terlebih sejarah mencatat wilayah Wonogiri, khususnya kecamatan Bulukerto, 

pernah menjadi salah satu pusat lokasi pembibitan dan pembudidayaan 

perkebunan kopi yang dipilih oleh Kadipaten Mangkunegaran pada 1860-an. 

Artinya, Wonogiri memang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menghasilkan 

kopi lokal yang berkualitas. 

Berangkat dari latar belakang itulah, Program Pengabdian Bagi Masyarakat 

Internal (PbM) Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta ini 

bersama dengan UMKM Wonogirich bersinergi mengajak para petani kopi lokal 

Wonogiri untuk mulai memperbaiki kualitas hasil panen kopi dengan pendekatan 

strategi branding. terekam dalam sejarah. 

Strategi branding Kopi Wonogiri sebenarnya sudah diawali oleh gerakan 

Wonogiri Nduwe Kopi (Wonogiri Punya Kopi) dan berlanjut pada Wonogiri 

Nandur Kopi (Wonogiri Menanam Kopi), diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun 

ke depan kabupaten Wonogiri akan dikenal sebagai Wonogiri Nggone Kopi 

(Wonogiri Tempat Kopi). Hingga kelak harapan dan mimpi Wonogiri Nggawe Kopi 

(mengemas kopi dalam aneka bentuk siap seduh) bisa turut terwujud lewat 
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sinergisme antara para petani kopi lokal, pegiat kopi, pengolah kopi, perangkat 

desa, dan pemerintah kabupaten Wonogiri. 

 
Tabel 1.  

Daftar Pelaku UMKM Kopi di Kab. Wonogiri 
No Brand Owner 
1. Wonogirich Yosep Bagus Adi Santoso 
2. Kopiwonogiri Anto 
3. Widjikopi Bambang 
4. Raja Rasa Karangtengah Yenu 
5. Kopi Ndorok BUMdes Desa Semagar 

 

Kenyataan yang terjadi saat ini branding kopi dibeberapa wilayah termasuk 

di Kabupaten Wonogiri mempunyai beberapa kendala, yakni pada branding pada 

media sosial dan belum mempunyai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek 

Dagang. Karena itu sangatlah penting bagi setiap pelaku usaha kopi dan UMKM 

untuk memiliki strategi dan pendekatan yang jelas serta unik bagi sebuah 

identitasnya untuk dituangkan dalam sebuah branding melalui media sosial atau 

media digital lainnya. Kenapa identitas atau brand identity atau desain branding 

melali media sosial banyak menolong pelaku UMKM. Salah satunya adalah 

membantu mereka untuk membentuk dan terlihat 

 

Permasalahan Mitra 

Mengacu kepada pendahuluan di atas, permasalahan UMKM Wonogiri 

sebagai mitra pengabdian Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ 

Yogyakarta mencakup hal-hal berikut ini: 

1. Selama ini branding menjadi salah satu yang dianggap sepele bagi sebagian 

masyarakat pelaku usaha, tidak lain oleh UMKM. Padahal pelaku UMKM harus 

mempunyai kesadaran bahwa kemasan atau identitas/branding melali media 

sosial yang dibuat dan digunakan harus bisa terlibat unik dan menarik 

penampilannya sehingga menjadi media promosi yang handal. Sebab /branding 

melalui media sosial UMKM yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi 

produk yang dijual. Umumnya konsumen di pasaran ingin membeli sebuah 
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barang setelah melihat kemasan produk yang unik dan menarik. Maka desain 

kemasan merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM. 

2. Masalah kedua yang terpenting bagi pelaku UMKM adalah belum ada 

kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayaan 

Intelektual Merek Dagang sebuah produk. Maka dikhawatirkan produknya di 

plagiasi oleh orang lain atau dituntut secara hukum karena ada produk yang 

memiliki merek dagang yang sama.  

 

Solusi yang ditawarkan 

 Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berusaha membantu mitra yakni 

Komunitas UMKM Kopi Wonogiri untuk dapat membuat branding melalui media 

sosial produk UMKM, dan mengerti akan prosedur pendaftan HKI maka kegiatan 

yang akan dilakukan untuk menjawab masalah mitra adalah :  

1. Sosialisasi dan pemberian materi mengenai pentingnya branding/merk bagi 

Komunitas UMKM Kopi Wonogiri. 

2. Sosialisasi dan pemberian materi mengenai Selayang Pandang Hak Kekayaan 

Intelektual dalam kategori Merek Dagang, Desain Industri dan Hak Cipta. 

3. Pelatihan perancangan konsep branding melalui media sosial dan media digital 

lain (website). 

4. Pendampingan proses desain branding. 

5. Pendampingan pendaftaran HKI.-Merek Dagang 

 

Target Luaran 

Melalui perancangan desain branding, maka luaran yang dihasilkan dari 

kegiatan PbM adalah sebagai  berikut : 

1. Peningkatan kualitas desain branding media sosial 

2. Peningkatan strategi pemasaran  

3. Buku Panduan Desain Branding untuk UKM 

4. Prosiding  

5. HAKI (Hak Cipta dan Merek Dagang) 
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METODE PELAKSANAAN 

Pengabdian Sosialisasi HKI Merek Dagang dan Optimalisasi Branding 

melalui Media Sosial di Kota Winogiri  ini telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2020.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Edukasi Pentingnya Perlindungan HKI Merek Dagang. 

2. Peninjauan nama merek dagang dan status  komunitas UMKM Kopi Wonogiri 

sebagai mitra pengabdian. 

3. Identifikasi Kelas merek dagang komunitas komunitas UMKM Kopi Wonogiri 

sebagai mitra pengabdian  

4. Mempersiapkan konsep perancangan branding melalui media sosial  kepada 

mitra pengabdian. 

5. Buku Panduan Branding Produk Kopi melalui Media Sosial  Instagram bagi 

pelaku UMKM 

 

 

 

Gambar 1.  

Pemaparan Materi Pentingnya Perlindungan HKI Merek Dagang dan Branding 

kepada komunitas Kopi Wonogiri 
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Gambar 2.   

Publikasi  pada media surat kabar Harian Jogja yang bertajuk “UPN Sosialisasikan 

Tata Kelola Merek” 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membuat Branding Re-Design melalui media sosial Instagram 

Merujuk pada kondisi tersebut maka Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat perlu 

mengadakan bimbingan teknis strategi branding bagi UMKM di Kabupaten 

Wonogiri Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman kepada UMKM tentang 

manfaat branding bagi bisnis, yang pada akhirnya mampu mempromosikan 

produk dengan baik. Fungsi branding sebagai sarana untuk menanamkan citra dan 

citra produk dan bisnisnya secara positif di benak konsumen harus benar-benar 

dipahami oleh para pelaku UMKM, karena product branding merupakan salah satu 

poin penting agar produk UMKM nantinya. selalu diingat oleh masyarakat atau 

konsumen dalam kurun waktu yang lama. 
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Gambar 3.  Visualisasi branding pada media social Instagram 

 

Pendaftaran Merek Dadang Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual 

  Keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, pilihan yang harus diambil 

oleh UKM di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah jika ingin bertahan dalam 

persaingan perdagangan. Hambatan yang muncul dalam pendaftaran merek terjadi 

terutama karena kesalahpahaman pelaku UMKM dalam memahami merek. Oleh 

karena itu, UMKM membutuhkan dukungan pemerintah untuk dapat 

mengembangkan merek. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian pelatihan 

pengembangan merek serta kemudahan dalam memperoleh perlindungan merek 
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Gambar 4. 

Proses pendaftaran Merek Dagang pada DJKI 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam  membantu mitra  5 

UMKM Kopi Wonogiri (Wonogirich, Kopiwonogiri, Widjikopi, Raja Rasa 

Karangtengah, dan Kopi Ndorog), untuk dapat melakukan branding produk 

melalui media sosial  instagram, memahami pentingnya dan hingga mendaftarkan 

produk untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Harapan pertama setelah 

produk UMKM terdaftar merek dagang di DJKI , maka nama produk akan 

terlindungi akan plagiasi atau pemakaian oleh pihak lain yang tidak bertanggung 

jawab. Kedua setelah produk di branding dengan baik di media sosial maka media 

promosi lebih menarik perhatian konsumen dan penjualan semakin meningkat. 
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Abstract 
Today many students think that writing is a difficult thing, less motivated and 
not important. Lack of understanding that students have about the 
importance of writing scientific articles, concepts, procedures for writing 
scientific articles, skills are the demands of students in improving the quality 
of publications and developing the professionalism of prospective teacher. 
This also becomes an obstacle for students in producing written works, 
especially scientific papers. The aim of the training is to improve the quality of 
publications and become a requirement and provision for students in 
improving the career / professionalism of prospective teachers in the 
academic field. The UST FKIP PKK Study Program and the Sarjanawiyata 
Tamansiswa University Yogyakarta provide support and provide webinar 
facilities for Improving the Quality of Scientific Publications through Training 
and Assistance in Article Compilation among Students through virtual Zoom. 
The target of this activity is students, especially students who have the 
willingness and ability to be trained in writing scientific papers. This activity 
is carried out by means of lectures, demonstrations, training and online 
practice.  
Keywords: Training, Articles, Scientific 
 
Abstrak 
Dewasa ini banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa menulis adalah 
suatu hal yang sulit, kurang termotivasi dan tidak penting. Kurangnya 
pemahaman yang dimiliki mahasiswa tentang pentingnya menulis artikel 
ilmiah, konsep, prosedur penulisan artikel ilmiah, keterampilan menjadi 
tuntutan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas publikasi dan 
pengembangan professionalisme calon guru. Hal tersebut juga menjadi 
hambatan bagi mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis terutama karya 
tulis ilmiah. Tujuan  pelatihan untuk meningkatan kualitas publikasi dan 
menjadi syarat maupun  bekal mahasiswa dalam meningkatkan karir/ 
profesionalisme calon guru di bidang akademik. Prodi PKK FKIP UST dan 
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta memberikan dukungan 
dan menyediakan fasilitas webinar Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah 
Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Artikel di Kalangan 
Mahasiswa melalui virtual Zoom. Sasaran  kegiatan  ini  adalah  kalangan 
mahasiswa, khususnya mahasiswa  yang mempunyai kemauan dan 
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kemampuan untuk dilatih menulis karya tulis  ilmiah. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan metode ceramah, demonstrasi, pelatihan  dan praktek 
secara daring.  
Kata Kunci: Pelatihan, Artikel, Ilmiah 

 

 

PENDAHULUAN  

Dewasa ini banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa menulis adalah 

suatu hal yang sulit, kurang termotivasi dan tidak penting. Kurangnya motivasi 

yang ada dalam diri mahasiswa juga merupakan penyebab kurangnya minat 

menulis mahasiswa. Hal tersebut menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam 

menghasilkan karya tulis terutama karya ilmiah. Mahasiswa tidak mempunyai 

keinginan kuat untuk mengembangkan sendiri bakat yang dimilikinya. Saat ini 

budaya menulis sudah mulai menurun, bahkan sekarang ini sudah berubah 

menjadi budaya copy paste yang mengakibatkan mahasiswa kurang termotivasi 

dan malas untuk menulis ide gagasanya. Saat ini kepedulian, motivasi dan 

kesadaran untuk belajar menulis dan membuat analisis sendiri dianggap menjadi 

hal yang tidak penting. Hal ini menyebabkan mental menulis mahasiswa semakin 

rendah. Kebanyakan dari mahasiswa belum memahami pentingnya menulis bagi 

kehidupan sehari-hari mereka [1]Padahalkita tahu bahwa mahasiswa merupakan 

agen pembaharu yang harus dikembangkan melalui peningkatan kompetensi, 

salah satunya melalui pendidikan dan pengajaran. Proses belajar mengajar dalam 

rangka aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan dijalankan untuk 

kegiatan peningkatan kualitas mahasiswa yang berfungsi untuk menghasilkan 

output dan outcome yang bermanfaat bagi pendidikan. Salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa adalah menyampaikan informasi ilmiah terkait 

dengan berbagai pemikiran dan penelitian yang bermanfaat . 

Karya tulis ilmiah merupakan salah satu luaran dan outcome yang sangat 

bermanfaat. Hal ini sejalan dengan regulasi dari Dikti [2] yang mengatur kelulusan 

di masing-masing strata tingkat pendidikan, bahwa strata satu harus menghasilkan 

karya ilmiah yang bisa didiseminasikan dalam publikasi ilmiah. Dengan demikian, 

menulis karya ilmiah merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa yang akan lulus 

dari perguruan tinggi dan sebagai wujud pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. 
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Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana yaitu mahasiswa harus menulis 

karya tulis ilmiah berupa skripsi dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal 

kampus. Namun persyaratan tersebut terkadang dianggap sebagai tugas berat dan 

momok yang menakutkan bagi mahasiswa.  

Hal ini disebabkan karena kompetensi dalam menyusun karya ilmiah masih 

kurang. Dengan demikian, budaya menulis sejak semester awal harus digalakkan 

dan diharapkan mahasiswa mengetahui pentingnya budaya menulis tersebut. 

Menulis merupakan proses kreatif untuk menuangkan gagasan dalam bentuk 

bahasa tulis. Dalam perkuliahan, bagi sebagian mahasiswa mengatakan bahwa 

menulis merupakan salah satu wahana untuk menyampaikan aspirasi (Saman & 

Bakhtiar, 2018). Untuk meningkatkan pemahaman yang dimiliki mahasiswa 

tentang pentingnya menulis artikel ilmiah, konsep dan prosedur penulisan artikel 

ilmiah yang benar, dan keterampilan menulis artikel ilmiah ilmiah serta tuntutan 

mahasiswa dalam meningkatkan kualitas publikasi serta pengembangan 

professionalisme calon guru, khususnya mahasiswa Prodi PKK dalam menulis 

artikel dengan menggunakan APA style mendeley  sampai publikasi pada jurnal 

bereputasi, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi (Prodi) 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) UST merasa perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan 

menyusun karya ilmiah untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi PKK 

UST melalui program pelatihan dan pendampingan penyusunan karya ilmiah 

untuk meningkatkan kualitas publikasi.  Lingkup penulisan diarahkan pada 

penulisan karya ilmiah mengingat jenis itulah yang diperlukan oleh 

mahasiswa/calon guru untuk memanfaatkan peluang-peluang seperti yang 

disebutkan di atas.  

 Solusi yang diberikan adalah dengan memberikan pelatihan dan 

pendampingan penyusunan karya ilmiah di kalangan mahasiswa serta dukungan 

institusi bagi peningkatan kualitas publikasi dan menjadi syarat maupun  bekal 

mahasiswa dalam meningkatkan karir/ profesionalisme calon guru di bidang 

akademik, Sasaran  kegiatan  ini  adalah  kalangan mahasiswa, khususnya 

mahasiswa  yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk dilatih menulis 
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karya tulis  ilmiah.  Pemilihan  dan  penetapan sasaran  pelatihan  ini  

mempertimbangkan rasional  strategis,  dalam kaitannya  dengan  upaya  

peningkatan  jumlah,  jenis,  dan mutu karya tulis ilmiah mahasiswa  Prodi PKK 

UST di masa mendatang.  

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode 

Berdasarkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa Prodi 

PKK, Tim pengabdian masyarakat Prodi PKK FKIP UST berinisiatif untuk 

memberikan pelatihan dan pendampingan dalam Menyusun artikel. Kegiatan 

dimulai dari  pendaftaran  secara daring/online dengan menggunakan google form 

dengan alamat url/link bit.ly/workshopvirtualpkk, setelah itu kegiatan pelatihan 

dan pendampingan akan berlangsung meliputi; Penyampaian materi tentang 

pentingnya artikel ilmiah dan Pendampingan penyusunan artikel. Penyampaian 

materi akan berupa ceramah, Tanya jawab serta praktik dan 

pendampingan/coaching clinic. Setelah pemberian materi, para mahasiswa 

menyusun rancangan proposal karya ilmiah sambil dibimbing oleh tim 

PKM/Abdimas, diberi contoh, dan diberikan feedback. Dengan langkah mulai dari 

persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai melakukan evaluasi dan 

monitoring kegiatan. Setelah mengikut pelatihan ini, maka diharapkan para 

peserta pelatihan telah memahami materi konsep dan hakikat tentang menulis 

karya tulis ilmiah,  menggunakan APA Style Mendelay kemudian telah mampu 

melakukan menyusun dan menghasilkan proposal penelitian, dan menyusun 

artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. Proses 

pendampingan penulisan artikel melalui metode berbasis coaching clinic.  

Tampilan google form presensi kehadiran dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 1 
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Gambar 1. Tampilan Google Form 
 

Pelaksanaan Kegiatan 

Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Melalui Pelatihan dan Pendampingan 

Penyusunan Artikel di Kalangan Mahasiswa melalui virtual Zoom. Sasaran  

kegiatan  ini  adalah  kalangan mahasiswa. Kegiatan Abdimas dilaksanakan pada 

hari jumat, 26 Juni 2020, jam 09.30-selesai secara daring/online dengan 2 

narasumber .  Kegiatan ini diikuti oleh 480 peserta yang tidak hanya terdiri dari 

mahasiswa Prodi PKK, tetapi juga dari beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi 

lain, selain itu juga diikuti oleh guru, Dosen dan alumi KAPPETEKAS. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara daring/ online melalui media via aplikasi zoom dan live 

streaming di 3 kanal youtube yaitu: 1) Kanal Youtube UST : 

https://youtu.be/B7IZ4jmBOpo 2) Kanal Youtube FKIP : 

https://youtu.be/hxy7rK0O78Y,3) Kanal Youtube Prodi.PKK UST : 

https://youtu.be/tjUumg90mCU. Partisipasi peserta dapat dilihat pada gambar 2 

dan 3 berikut ini: 

 

Gambar 2. Sambutan dari Dekan FKIP UST Yogyakarta 

https://youtu.be/B7IZ4jmBOpo%202
https://youtu.be/hxy7rK0O78Y
https://youtu.be/tjUumg90mCU
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Gambar 3. Partisipasi Peserta Pelatihan dan Pendampingan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN     

Pelatihan dan pendampingan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam Menyusun dan 

menulis artikel ilmiah bagi  mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi PKK FKIP UST.   

Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan intensif tentang Potensi dan 

peluang mahasiswa menulis karya tulis ilmiah berjenis makalah, diktat, laporan 

penelitian. Penulisan ketiga jenis karya tulis ilmiah tersebut, mencakup: teknik  

mengidentifikasi,  memilih,  dan  merumuskan  topik/judul  karya tulis, teknik 

menyusun kerangka tulisan karya ilmiah, teknik  mengumpulkan bahan-bahan  

tulisan,  mengorganisasikan,  dan mengonsep karya tulis ilmiah,  teknik menulis dan 

menyunting karya ilmiah , penggunaan Mendelay dan submit dijurnal. Solusi yang 

ditawarkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat 

dijelaskan dengan tahapan pada gambar 2 berikut ini: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tahapan Abdimas 
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Materi kegiatan Abdimas Peningkatan Publikasi melalui Pelatihan dan 

Pendampingan dalam penyusunan artikel dikalangan mahasiswa dapat didowload 

di alamat https://s.id/MateriWorkshopKeluarga_sesi1.  

Indikator keberhasilan kegiatan Abdimas ”Penngkatan Publikasi Ilmiah 

Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Artikel  adalah mahasiswa 

mampu menyusun dan menulis artikel ilmiah, menggunakan APA style Mendeley, 

Submit dan Publis artikel ilmiah pada jurnal bereputasi baik jurnal  terakreditasi 

maupun internasional dan kualitas publikasi meningkat. Saat ini artikel ilmiah 

merupakan salah satu luaran dan outcome yang sangat bermanfaat. Hal ini sejalan 

dengan regulasi yang mengatur kelulusan di masing-masing strata tingkat 

pendidikan, bahwa strata satu harus menghasilkan karya ilmiah yang bisa 

didiseminasikan dalam publikasi ilmiah [3]. Selain itu juga didukung adanya 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan 

Berkala Ilmiah, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152/E/T/ 

bulan Januari 2012 tentang kewajiban publikasi karya ilmiah diantaranya adalah 

kewajiban mahasiswa S1 untuk membuat artikel dan menerbitkannya di jurnal 

ilmiah. Oleh karena itu pelatihan dan pedampingan penyusunan artikel ilmiah 

melalui jurnal ilmiah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

profesionalisme [4]. Dengan demikian, menulis karya ilmiah merupakan syarat 

mutlak bagi mahasiswa yang akan lulus dari perguruan tinggi dan sebagai wujud 

pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi [5] dan diperlukan strategi yang baik 

agar menulis artikel ilmiah menjadi menyenangkan  dan menjadi pembiasanan[6]. 

Kegiatan abdimas berjalan dengan lancar, para peserta mengikuti semua 

rangkaian acara dengan antusis, dengan adanya pelatihan dan pendampingan bagi 

mahasiswa maka penyusunan dan penulisan artikel ilmiah tidak lagi menjadi 

momok yang manakutkan bagi mahasiswa, tetapi mahasiswa akan antusias,  

senang dalam menulis dan  justru akan menjadi budaya menulis artikel bagi 

mahasiswa, khususnya Prodi PKK FKIP UST Yogyakarta. 

https://s.id/MateriWorkshopKeluarga_sesi1
https://s.id/MateriWorkshopKeluarga_sesi1
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PENUTUP 

Simpulan 

Kegiatan ABDIMAS dengan tema Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah 

Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Artikel Di Kalangan Mahasiswa 

dapat disimpulkan bahwa peserta dalam webinar di kalangan mahasiswa 

khususnya mahasiswa Prodi PKK UST sangat antusias dalam melaksanakan 

pelatihan dan pendampingan 

Hal tersebut terbukti dari keikutsertaan jumlah peserta yang ikut dalam 

webinar sebanyak 480 peserta yang terdiri dari mahasiswa, Dosen, Guru dan 

Alumni. Peserta mendapatkan wawasan pengetahuan, pelatihan dan 

pendampingan dari narasumber maupun TIM Abdimas tentang penulisan dan 

penyusunan artikel ilmiah, bahkan setelah kegiatan banyak mahasiswa yang 

menindaklanjuti dengan pembuatan artikel dan submit dibeberapa jurnal. 

 

Saran 

Saran yang diberikan antara lain perlu adanya kontinuitas pelatihan dan 

pendampingan dalam meningkatkan publikasi ilmiah khususnya dalam menulis 

dan menyusun karya ilmiah/artikel, agar mahasiswa lebih memahami dan menulis 

menjadi kebiasaan serta budaya bagi mahasiswa sehingga  kualitas dari publikasi 

meningkat. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Kami mengucapkan banyak Terimakasih kepada 1) Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa 2) LP3M UST Yogyakarta, 3) Prodi PKK UST Yogyakarta. 
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Abstract 
Patosan Hamlet, Sedayu Village, Muntilan District is one of the hamlets that 
has the desire to become a hamlet that is clean from garbage, which so far has 
not received special attention from environmental residents and for the 
hamlet to be free from plastic waste, neatly organized and the environment to 
be healthy. The goal of this community service is to realize single-use plastic 
waste management, by making products/ containers for different types of 
waste and equipping people with knowledge of single-use plastic waste 
management by 3R (Reduce, Reuse and Recycle). The method used is provision 
to the community regarding single-use waste management by classifying 
types of waste, and making large plastic waste containers for 3 types of 
existing waste, and provision of disposable plastic waste management with 
3R. From the results of this service to the community, is the presence of the 
community, especially PKK RW women and several millennial generation 
residents during the debriefing, so that they can choose, sort and manage 
single-use plastic waste. 
Keywords: Patosan Hamlet, waste management, single-use plastic waste 
 
Abstrak 
Dusun Patosan Desa Sedayu Kecamatan Muntilan adalah salah satu dusun 
yang mempunyai keinginan untuk menjadi dusun yang bersih dari sampah, 
yang selama ini belum mendapatkan perhatian khusus dari warga 
lingkungan dan agar dusun terbebas dari sampah plastik, tertata rapi dan 
lingkungan menjadi sehat. Tujuan dilakukannya pengabdian kepada 
masyarakat ini, adalah untuk mewujudkan pengelolan sampah plastik 
sekali pakai, dengan cara membuat produk/wadah  tempat sampah berbeda 
jenis sampah dan membekali masyarakat dengan pengetahuan pengelolaan 
sampah plastik sekali pakai dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). 
Metode yang dipakai adalah pembekalan kepada masyarakat mengenai 
pengelolaan sampah sekali pakai dengan penggolongan jenis sampah, dan 
dibuatnya wadah sampah plastic besar untuk 3 jenis sampah yang ada, dan 
pembekalan pengelolaan sampah plastik sekali pakai dengan 3R. Dari hasil 
pengabdian kepada masyarakat ini, adalah kehadiran masyarakat terutama 
ibu-ibu PKK RW dan beberapa warga generasi milenial saat pembekalan, 

mailto:dwiindah@akprind.ac.id
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sampai mereka bisa memilih, memilahdan mengelola sampah plastic sekali 
pakai. 
Kata kunci: Dusun Patosan, pengelolaan sampah, sampah plastik sekali 
pakai 

 

 
PENDAHULUAN  

 Sampah adalah sisa-sisa kegiatan baik itu kegiatan manusia atau proses 

alam dalam bentuk padat, yang dapat kita jumpai sehari-hari dan sampah yang ada 

serta paling banyak sekarang ini, terdiri dari sampah plastik. Dari data 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, sampah 

plastik di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) atau di alam terdiri dari 79% 

sendiri banyaknya. Dari 79% sampah plastik tersebut, yang bisa di daur ulang 

hanya + 9% dan + 12% diinsenerasi atau dimusnahkan (Qodriyatun dkk, 2019) 

 Di Dusun Patosan Desa Sedayu Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang 

permasalahan sampah plastik di setiap Rukun Tetangga (RT) semakin banyak 

jumlahnya dan apabila tidak segera dikelola dengan baik akan berpotensi 

mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Oleh 

karena itu, ibu-ibu PKK RT 02 dan RT 03 RW 08 di Dusun Patosan Desa Sedayu 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang merasa perlu dan peduli untuk segera 

menangani dan perlu mengelola sampah plastik sekali pakai tersebut, agar 

kelestarian lingkungan tetap terjaga.  

Di RW 08 Dusun Patosan Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, 

pengelolaan sampah plastic masih dilakukan secara perorangan dan belum 

terkoordinir dengan baik, walaupun di RW 08  tersebut sudah ada Bank Sampah. 

Karena rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ingin membantu 

pemerintah dakam mengelola sampah agar lebih sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Anonim, 

2010). 

 Solusi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK RW 08, adalah memberlakukan 

kepada setiap RT, khususnya RT 02 dan RT 03 agar melakukan pengolahan 

sampah plastik secara mandiri, tetapi terpantau di antaranya adalah pengelolaan 

sampah (pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemusnahanatau 
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pengeloaan serta menggunakan metode 3R yaitu Reduce, Reuse dan recycle  yang 

mengacu pada Dewi, 2018.  

 

Reduce: adalah suatu kegiatan mengurangi limbah sampah dengan berbagai 

macam cara, contohnya adalah: 

1. Bawa tas belanja kain dari rumah, bukan memakai tas plastikkresek dari toko 

2. Bawa tempat makanan sendiri dari rumah saat membeli lauk makanan di luar 

rumah, bukan memakai bungkus  makan stereoform atau bungkus  plastic 

untuk makanan yang dibeli di resto atau warung. 

3. Bawa tempat minum sendiri, bukan beli minuman dengan wadah plastic sekali 

pakai. Selain hemat uang, karena bawa bekali minuman sendiri juga yakin 

dengan kualitas air yang diminum. 

4. Makan sampai habis (porsi makanan bisa dikemukakan pada pemilik warung 

atau resto), agar tidak menyisakan makanan yang dibuang. 

5. Memakai sapu tangan, bukan tissue untuk kepentingan menyeka keringat, 

membersihkan atau mengelap tangan setelah mencuci dengan sabun. Tisue 

hanya dipakai dalam kondisi mendesak saat membersihkan kotoran, misal 

muntahan orang sakit/ kotoran di dapur, karena tissue diproduksi dengan jalan 

menebang pohon (menurut World Wild Life Fun /WWF, untuk membuat 3,2 

juta ton tisue, produsen harus menebang  54 juta  batang pohon (ditjen PPI, 

menlhk.go.id) 

6. Gunakan pembalut berbahan kain, supaya tidak banyak pohon ditebang, serta 

dapat mengurangi sampah pampers ataupun sampah pembalut, yang susah 

dikelola. 

 

Reuse: adalah kegiatan yang mengunakan kembali  limbah plastik, yang masih bias 

digunakan untuk fungsi yang sama. Contoh penggunaan reuse adalah: 

1. Gunakan bekas kaleng cat untuk wadah air buat cucian baju, ember bekas 

wadah tape untuk ember cuci pakaian dalam, kaleng bekas roti kering dan 

panci bekas yang bocor bias dipakai untuk pot bunga, bekas botol minuman 
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600 ml, 1 L atau 2 L untuk wadah minyak goreng, madu atau tempat garam, 

atau untuk wadah peralatan mandi yang digantungkan. 

2. Gunakan bekas gelas air mineral 250 ml, untuk tempat pembibitan tanaman 

3. Gunakan bungkus plastik minyak goreng, plastik pelembut pakaian, plastik 

deterjen cair, untuk polybag tanaman 

4. Gunakan sisa-sisa sabun untuk dicetak ulang, atau ditempelkan saja pada sabun 

baru. 

 

Recycle: adalah adalah kegiatan mendaur ulang limbah plastik. Contohnya adalah: 

1. Mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru daur ulang. Biasanya kertas 

daur ulang bentuknya unik dan menarik, biasa digunakan untuk sampul diary, 

kartu ucapan ulang tahun, pernikahan atau kelahiran, dll 

2. Membuat kerajinan dari sampah plastik, untuk dibuat meja, kursi tamu, hiasan 

bunga, tempat alat tulis, tas hiasan/kerajinan lain. 

3. Mengolah stereoform atau sampah kaca untuk membuat batako, atau pot 

bunga 

4. Mengolah sampah organik menjadi pupuk 

 

Target luaran yang diharapkan di RW 08 adalah:  

1. Semua warga di RW 08 diwajibkan untuk memilah sampahnya terlebih dahulu 

(mana yang organik, mana yang an-organik, mana plastik,  mana kaca/kaleng, 

dengan cara memasuk-kan ke dalam tas plastik berbeda warna. Warna hitam 

untuk sampah makanan/minuman, warna hijau untuk sampah yang akan 

didaur ulang, dan warna merah untuk sampah berupa kaleng/kaca/botol.  

Setelah dipisahkan, baru nanti diletakkan di depan rumah dan akan diambil 

oleh petugas kebersihan. Bagi yang punya bayak waktu, mereka bisa pergi ke 

bank sampah untuk menabung plastik yang sudah dipilah dan dicuci bersih, 

atau menabung botol2 bekas atau wadah plastik bekas.  

2. Ibu-ibu PKK RW 08 mengusahan tempat2 sampah plastik  besar yang bias 

dipakai untuk menempatkan ke3 jenis sampah tersebut, dengan jalan 

menabung, ditambah uang kas dari RW ataupun mencari sponsor (Gambar 1). 
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Gambar 1. Tempat sampah di RW 08, di Dusun Patosan, Sedayu Muntilan  
 

Menurut Hartono (2008), sampah dikatagorikan menjadi 2 yaitu sampah 

organik dan sampah an-organik.   

Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai  oleh mikroba, dan 

sampah an-0rganik adalah sampah yang bahan dasarnya an organik, seperti plastik 

bungkus mie instan, bungkus sachet2 kopi, shampoo, bungkus detergen, yang 

terurainya cukup lama sekali, bahkan seperti stereoform tidak bisa terurai sama 

sekali.  

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Beberapa metode kegiatan dan materi yang dipakai untuk mendekati warga 

RW 08 adalah: 

1. Sosialisasi atau training/pembekalan presentasi awal, dilakukan pada hari 

Selasa, tanggal 10 Maret 2020, di rumah salah satu warga di RW 08 tersebut 

dengan pelaksanaan seperti seminar kecil. Kegiatan seminar kecil ini dihadiri 

oleh 2 ibu ketua PKK RW, ibu RT 02 dan ibu RT 03, yang mewakili tiap kepala 

Rumah Tangga (Gambar 2) 
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Gambar 2. Peserta pembekalan abdimas di Dusun Patosan 
 

2. Dalam kegiatan ini dilakukan presentasi pembekalan dan membagikan bahan 

presentasi kepada masing-masing peserta pembekalan serta menjelaskan 

kepada mereka, menggunakan LCD dan bahan presentasi power point tentang 

pengeloaan sampah plastik (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Presentasi pembekalan 

 

3. Dalam pertemuan seminar kecil tersebut, juga dilakukan peragaan bagaimana 

memilah sampah-sampah plastic, kemdian cara mencuci dan menjemur 

sampah-sampah plastic (dngan video),  serta  bagaimana mengemas plastik 

yang sudah bersih dan kering tersebut, agar bias ditabung di bank sampah atau 

hanya direlakan untuk diambil petugas sampah. 
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4. Penyadaran atau peningkatan pemahaman dilakukan dengan cara 

mengemukakan contoh pemilahan sampah-sampah plastik, cara mengemas dan 

memberi contoh model wadah-wadah sampah yang dibuat sesuai kepentingan 

masing-masing jenis sampah. 

5. Metode terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pendam-pingan 

secara langsung, serta dibuat rubrik konsultasi/mediasi via whatsaps grup atau 

via google meet, karena 10 hari setelah dilakukan pendampingan terhadap ibu-

ibu PKK RW 08, lita semua terkena lockdown akibat munculnya wabah Corona.  

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di 

Dusun Patosan   dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang, bekerjasama dengan 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, pada saat mahasiswa peserta 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 21 sebanyak 1 regu, terdiri dari 15 orang 

mahasiswa, ditambah 1 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan 1 orang 

dosen pemateri abdimas.  

Latar belakang peserta pembekal-an presentasi adalah ibu-ibu PKK RW, 

ibu-ibu rumah tangga, serta kader-kader milenial yang akan melaksanakan dan 

melanjutkan kegiatan pengelolaan sampah di RW 08 ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam melakukan pengelolaan sampah plastik, ada kegiatan pokok yang 

harus dilakukan oleh warga di RW 08, yaitu harus mau melakukan pengurangan 

sampah plastik serta dilanjutkan dengan penanganan sampah plastic itu sendiri.  

Untuk melakukan pengurangan sampah plastik, ibu-ibu PKK RW 08dan warga 

mengajak serta pemuda-pemuda yang kita sebut sebagai generasi milenial, 

walaupun dari generasi milenial tersebut ini peran sertanya  belum optimal, hanya 

beberapa orang yang mempunyai keinginan dan mau mewujudkan pengurangan 

sampah plastik tersebut.  Hal ini dikarenakan generasi milenial  yang ada di RW 08 

tersebut, sedang konsentrasi dan melalukan kegiatan pendidikan sebagai 

mahasiswa dan sebagai pelaku usaha toko, penjual warung makan atau  restoran. 
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Ibu-ibu PKK RW 08 dan generasi milenial terpilih sebagai pengelola bank 

sampah atau membantu ibu-ibu  PKK RW yang langsung terjun ke lapangan, dengan 

kegiatan mulai mengumpulkan sampah-sampah plastik, mengambil sampah plastik 

di setiap rumah tangga, serta mengelola sampah plastik secara keseluruhan, 

sehingga sedikit demi sedikit pengurangan sampah plastik mulai terwujud di RW 

08 ini. 

Untuk menunjukkan implementa- si/pelaksanaan atau solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi masalah di RW 08, dibantu oleh pelatih penanganan sampah 

plastik, dalam hal ini adalah dosen pemateri pembekalan pengelolan sampah 

plastik dibantu oleh mahasiswa KKN  Kelompok 21 IST AKPRIND Yogyakarta, yang 

sedang bertugas di RW 08 tersebut. Pelaksanaan pengelolaan sampah plastik 

tersebut dilakukan pelan-pelan, tetapi setiap hari dilakukan, sampai ibu-ibu PKK 

RW 08 dan generasi milenial terpilih yang nantinya akan membantu petugas di 

lapangan, sampai mereka terampil melakukan pengolahan, dan ini dilakukan secara 

terus menerus selama semingu, mulai tanggal 11-18 Maret 2020, agar pengelolaan 

sampah plastik tersebut menjadi suatu kebiasaan baru yang harus selalu dilakukan 

terus menerus, agar lingkungan RW 08 menjadi bersih, rapi dan tertata, serta 

membantu pemerintah dalam mengurangi sampah plastik yang dicanangkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2008. Tentang pengelolaan 

sampah (Anonim, 2008).  

Luaran dari implementasi/pelaksana- an dan sousi dari keberhasilan 

pengelolaan sampah plastik adalah terwujudnya pengelompokan jenis-jenis 

sampah sesuai dengan yang telah dilakukan dalam pelatihan pembekalan, sampah 

juga dibagi menjadi sampah organik, sampah an-organik, sehingga permasalahan 

sampah plastik menjadi berkurang dan tertata rapi 

 Luaran program yang telah dilaksanakan berupa: 

1. produk atau barang yaitu tempat-tempat sampah terpisah, sesuai dengan 

jenisnya sampahnya (Gambar 4) 
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Gambar 4. Jenis warna sampah sementara sebelum dipilah 
 

2. jasa atau berupa terwujudnya keterampilan ibu-ibu PKK dalam menangani 

sampah dan mengurangi jumlah sampah pastik Sebagai indikator dari 

keberhasilan pengelolaan sampah plastik ini apakah terukur  atau tidak, yaitu 

dengan adanya:  

a. kuesioner, pre test dan post test bagi petugas pengelolaan sampah plastik 

terpilih.  

b. Adanya respon dari mitra pengelolaan sampah plastik yang sangat reaktif 

dan antusias dalam membuat lingkungan sekitar rumah lebih bersih dan 

mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya, karena warga 

telah menerapkan  penggunaan plastik yang dapat dipakai berulang-ulang, 

serta para pedagang atau pengusaha warung restoran yang biasanya 

melayani pembeli  dengan bungkus plastik, sekarang di lokasi jualan 

dituliskan harap membawa wadah makanan dari rumah serta silahkan 

membawa tas berbahan kain yang bias dipakai berulang-ulang, atau 

sebagian pedagang di sepanjang jalan besar di RW 08 menggunakan 

bungkus daun sebagai pembungkus makanan atau menggunakan 

pembungkus kertas yang bisa di daur ulang. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian-penelitian tentang pengelolan sampah plastik 

ataupun pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di RW 08, dapat kita 

simpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah RW 08 telah berjalan 

dengan baik dan sesuai target  dan warga telah memahami dan mengerti  akan 

pengeolaan sampah plastik. 

2. Dalam pelatihan pembekalan pengelolaan sampah plastik ini, warga RW 08 

telah mampu mengurangi, memilih dan memilah jenis-jenis sampah plastik 

3. Dari pelaksanaan pelatihan pembekalan sampah plastik, dengan menerapkan 

3R, maka jumlah volume sampah bias dikurangi 

4. Warga RW 08 telah bisa mengatakan tidak atau menolak penggunaan plastik 

sekali pakai dengan membawa wadah makanan atau wadah minuman sendiri 

dari rumah 

5. Warga  RW 08 telah mampu reuse (bawa botol, bawa  sedotan bawa cangkir 

kopi sendiri) 

 

Saran 

Untuk keberhasilan pengelolaan sampah plastic di RW 08 sepanjang masa, 

perlu dilakukan perpanjangan kerjasama antara IST AKPRIND Yogyakarta dengan 

Kecamatan Muntilan, paling tidak kerjasama berlangsung selama 1-2 tahun, agar 

kedepannya kebiasaan pengelolaan sampah plastic, menjadi suatu kebiasaan baru 

yang selalu dilakukan setiap hari. 
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Abstract 
Information and Communication Technology (ICT) has become a necessity in 
all aspects of life at all age levels.  The use of ICT is very much needed and has 
many positive aspects, for example in the fields of education, health, economy, 
and others. However, negative aspects of the widespread use of ICT also occur, 
such as cybercrimes, the spread of pornographic content, hate speech, and 
others. This Community Service Activity (PkM) aims to provide socialization 
and assistance to the use of ICT among students, especially in minimizing the 
ICT’s negative aspects. The methods used are observation, socialization and 
mentoring. The survey was conducted before and after socialization and 
assistance activities. The results of this PkM activity are expected to help 
students at SMAK Bentara Wacana Muntilan be wise and ready to use ICT 
responsibly, by optimizing benefits and being aware of the negative aspects 
that arise both socially and legally. The recommendation of this activity is that 
the socialization of the use of ICT is given regularly to students so that the use 
of ICT can run optimally and avoid negative aspects that may occur. 
Keywords: outreach, negative impact, ICT, students 
 
Abstrak 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi kebutuhan di 
semua aspek kehidupan dan di semua strata usia. Penggunaan TIK sangat 
diperlukan dan memiliki banyak aspek positif, misalnya di bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Namun aspek negatif dari 
meluasnya penggunaan TIK juga terjadi, seperti kejahatan di dunia maya, 
meluasnya konten pornografi, ujaran kebencian, dan lain-lain. Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memberikan sosialisasi 
dan pendampingan penggunaan TIK di kalangan remaja, khususnya dalam 
meminimalisir aspek negatif yang ditimbulkan. Metode yang digunakan 
adalah observasi, sosisaliasasi dan pendampingan dengan dilakukan survey 
sebelum dan sesudah sosialisasi dan pendampingan. Hasil dari kegiatan PkM 
ini diharapkan dapat membantu para siswa di SMAK Bentara Wacana 
Muntilan bersikap bijak dan siap dalam menggunakan TIK secara 
bertanggung jawab, dengan mengoptimalkan manfaat serta mewaspadai 
aspek negatif yang ditimbulkan baik secara aspek sosial maupun hukum. 
Rekomendasi kegiatan ini adalah agar kegiatan sosisalisasi penggunaan TIK 
diberikan secara berkala bagi para remaja agar pemanfaatan TIK di kalangan 
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siswa dapat berjalan optimal dan terhindar dari aspek negatif yang mungkin 
terjadi.  
Kata Kunci: sosialisasi, dampak negatif, TIK, siswa 

 

 

PENDAHULUAN  

Teknogi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah berkembang pesat dan 

menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat dunia. Penggunaan  TIK sudah 

merambah semua bidang, dari bidang pendidikan, kesehatan, pariwisatan, 

pemerintahan, pertanian, kelautan dan sebagainya. Menurut data dari World 

Statistic, per Juni 2020 pengguna internet di dunia telah mencapai angka 

4,833,521,806 atau 62% dari seluruh populasi dunia sebesar 7,796,949,710, 

dengan pertumbuhan sebesar 1239% sejak tahun 2000 (Stats et al., 2020). Dengan 

populasi negara Asia yang padat, maka pengguna internet di Asia mencapai 50,3% 

dari seluruh pengguna internet dunia (Stats et al., 2020). Sementara di Indonesia, 

pengguna internet pada 2020 mencapai 175,4 juta  atau mencapai 64% dari 

populasi. Penggunaan internet meningkat 17% (sekitar 25 juta orang) selama 

tahun 2019-2020 (Bruary and Mp, 2020).  Tingginya pengguna internet juga 

berimbas pada tingginya pengguna media sosial. Pengguna media sosial di dunia 

pada Januari 2020 telah mencapai angka 3,8 milyar atau meningkat 9% (321 juta) 

pengguna sejak tahun 2019(SIMON, 2020). Sementara di Indonesia pengguna 

media sosial pada Januari  2020 mencapai 160 juta pengguna atau meningkat 8,1% 

(12 juta)pengguna dari tahun sebelumnya. Pengguna internet dan sosial media 

didominasi oleh usia produktif dan remaja (18-34 tahun), mencapai 50%(Clemen, 

2020). Konten yang banyak diakses oleh pengguna adalah menonton video secara 

online (90%), menonton video offline (51%), mendengarkan musik online(71%), 

mendengarkan radio online(47%) dan podcast(41%). Adapun lima situs yang 

paling banyak diakses adalah google.com, youtube.com, tmall.com dan baidu.com 

(SIMON, 2020).  

Penggunaan TIK di kalangan remaja banyak didominasi oleh pemakaian 

untuk untuk kegiatan sekolah (pekerjaan) maupun yang bersifat hiburan. Kegiatan 

yang banyak dilakukan dengan TIK adalah mencari informasi terkait sekolah atau 
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pekerjaan, mengakses wikipedia atau ensiklopedia, berkomunikasi menggunakan 

sosial media, memposting komentar di media sosial, membaca atau berkomentar di 

forum, menulis di blog, mengupload video di sosial media, menggunakan chatting 

suara/pesan dan membangun atau mengelola website. Sementara penggunaan TIK 

yang bersifat rekreatif diantaranya adalah untuk mencari tempat hiburan/wisata, 

melihat-lihat website belanja online, bermain games, mendengarkan musik, 

menonton atau mengunduh film, dan hal-hal yang menarik lainnya(Gebhardt and 

Friedman, 2020). 

Banyaknya jumlah pemakai di usia remaja (13-24 tahun), menimbulkan 

banyak kekhawatiran dikarenakan usia ini masih belum mampu membedakan 

mana yang baik dan buruk. Dampak penggunaan TIK pada remaja antara lain pada 

perilaku sosial siswa di SMAN 3 Kupang, dimana siswa lebih banyak bermain gawai 

dibanding berinteraksi dengan teman-temannya di jam istirahat sekolah (Taopan, 

2019). Sementara  (Rahman, 2016) menyoroti perilaku negatif remaja karena 

pengaruh penggunaan TIK dari sisi moral keislaman. Sedangkan kajian perilaku 

remaja karena pengaruh penggunaan TIK telah dilakukan oleh banyak penelitian. 

Seperti dari sisi perilaku remaja (Astuti and Rps, 2014), kecerdasan emosional dan 

spiritual (Wisnu Saputra et al., 2017), perilaku keagamaan (Islamiah, 2018), 

perilaku sosial siswa (Siti and Nurizzati, 2018), serta moralitas remaja(Wandistra, 

2013).   

Sosialisasi pemanfaatan TIK di kalangan siswa telah dilakukan di berbagai 

sekolah, diantaranya di SMK Taruna Bakti Depok (Mayeni, 2017), SD Setiabudi 

Karet (Fahrurrozi and Sutrisno, 2018), dan IAIN Syeh Nurjati Cirebon 

(Hidayatullah, 2015). Dalam semua acuan tersebut dilakukan sosialisasi dan 

pendampingan terhadap siswa dengan berbagai metode. 

SMA Kristen Bentara Wacana adalah suatu Sekolah Menengah Atas Swasta 

yang berlokasi di Muntilan, Magelang Jawa Tengah. Saat ini sekolah tersebut 

memiliki 6 rombongan belajar dan telah terakreditasi A. Seperti para remaja pada 

umumnya, semua siswa di sekolah ini telah terbiasa menggunakan perangkat TIK, 

baik dalam kegiatan sehari-hari maupun untuk menunjang kegiatan belajar. 

Tingginya penggunaan perangkat TIK menyebabkan kegalauan orang tua dan guru 
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akan terjadinya dampak negatif dari tingginya penggunaan perangkat TIK.  Dari 

persoalan tersebut, maka dilakukanlah kegiatan PkM untuk memberikan sosialisasi 

dan pendampingan pemanfaatan TIK bagi siswa di sekolah tersebut agar siswa 

mendapatkan pengetahuan dan bekal yang diperlukan dalam menyikapi berbagai 

hal terkait penggunaan TIK. Dengan diberikannya sosisalisasi dan pendampingan, 

diharapkan siswa dapat mewaspadai dan menghindari efek negatif penggunaan 

TIK, baik dari aspek sosial, perilaku, bahkan aspek hukum dari penyalahgunaan 

penggunaan TIK. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini ada (1) Observasi, (2) 

Pelaksanaan/Sosialisasi dan (3) Pendampingan dan Evaluasi. Sebelum dilakukan 

kegiatan PkM, dilakukan observasi dengan cara melakukan survey terhadap siswa 

terkait pemahaman mereka terhadap manfaat dan bahaya penggunaan TIK dan 

untuk apa saja mereka menggunakan TIK. Setelah itu dilakukan perijinan kepada 

pihak terkait untuk dapat dilakukan sosialisasi dan pendampingan. Pelaksanaan 

sosialisasi dilakukan dengan cara seminar dan tanya jawab terhadap para siswa. 

Pelaksanaan PkM diselenggarakan dengan penyampaian materi tentang manfaat 

dan bahaya penggunaan teknologi informasi dan pendampingan dan diskusi 

penggunaan teknologi informasi  dengan laptop dan gawai dengan dilengkapi alat 

bantu LCD Proyek. Dalam acara juga dilakukan tanya jawab dan diskusi. Setelah 

dilakukan kegiatan PkM, evaluasi dilakukan dengan cara memberikan kuisenair 

untuk mendapatkan hasil kegiatan serta bagaimana kegiatan PkM dapat 

meningkatkan pemahaman para siswa dalam pemanfaatan perangkat TIK agar 

mendapatkan manfaat yang optimal serta menghindari segala aspek negatif yang 

ditimbulkan. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PkM dilaksanakan terhadap siswa kelas XII IPA dan IPS SMAK 

Bentara Wacana Muntilan dan dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dalam 
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program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Garuda IST AKPRIND yang ditempatkan di 

wilayah Sedayu Magelang. Kegiatan observasi, pelaksanaan PkM, dan evaluasi 

dilaksanakan pada Bulan November 2019 berlokasi di SMA Bentara Wacana 

Muntilan Magelang. Kegiatan observasi di selenggarakan  terhadap siswa, seminar 

dilaksanakan pada 9 November 2019 dan evaluasi dilaksanakan seminggu setelah 

kegiatan. Peserta berjumlah 46 orang, yaitu siswa kelas XII IPA dan IPS, dengan 

sebaran 30 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki dengan usia 17-18 tahun.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari kegiatan PkM ini diukur dari jawaban peserta sebelum dan 

sesudah kegiatan. Pada tahap observasi diberikan pertanyaan dan jawaban dari 

siswa sebagaimana tersaji dalam tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Observasi Siswa 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah anda memiliki perangkat TIK sehari-

hari (minimal 1 bisa berupa komputer, laptop 

atau handphone) 

46 0 

2.  Apakah anda telah terbiasa menggunakan 

perangkat TIK dalam kehidupan sehari-hari 

46 0 

3. Apakah anda  memiliki akun media sosial  46 0 

4. Apakah anda telah memanfaatkan penggunaan 

TIK dalam melaksanakan kegiatan sekolah 

35 11 

5. Apakah anda mengetahui bahaya apa saja dari 

penggunaan TIK 

12 34 

6. Apakah anda didampingi orang tua saat 

menggunakan TIK 

5 41 

 

Dari tabel 1 diperoleh hasil bahwa semua siswa memiliki paling tidak satu 

buah, semua siswa telah terbiasa menggunakan perangkat TIK, 35 siswa (76,1%) 

siswa telah menggunakan perangkat TIK untuk melaksanakan kegiatan sekolah 

sehari-hari. Pada saat ditanyakan apakah para siswa telah mengetahui bahaya apa 

saja yang dapat ditimbulkan dari penggunaan TIK 73,9%  siswa menjawab belum 

mengetahuinya dan apakah para siswa didampingi orang tua saat menggunakan 
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perangkat TIK hanya 5 siswa (10,87%) yang menjawab didampingi, selebihnya 

(89,13%) menjawab tidak didampingi. 

Selanjutnya dilakukan observasi kedua terkait waktu yang mereka habiskan 

dalam sehari untuk mengakses perangkat TIK yang mereka miliki, maka jawaban 

dari siswa tersaji di gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Waktu yang dihabiskan Siswa Menggunakan Perangkat TIK 

 

Dari gambar 2, dapat dilihat bahwa siswa lebih banyak menghabiskan waktu 

menggunakan perangkat TIK di kisaran 5-7 jam,yaitu sebanyak 69%. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sangat banyak menghabiskan waktu dengan gawai atau 

komputer di banding dengan kegiatan lainnya.  

Saat ditanyakan untuk apa saja para siswa menggunakan perangkat TIK. 

Dari hasil jawaban siswa, maka gambar 3 menunjukkan aplikasi yang sering dibuka 

oleh siswa (dibatasi hanya 6 jenis aplikasi pilihan, diminta mengurutkan dari yang 

paling sering hingga paling jarang digunakan).  

Dari gambar 3 diperoleh hasil bahwa siswa paling banyak mengakses sosial 

media (45%), layanan video online(25%) dan streaming musik (15%) 

dibandingkan dengan penggunaan lain semisal untuk pendidikan(8%), membaca 

berita(5%) maupun mencari pengetahuan umum(2%). Dari sini diperoleh 

gambaran bahwa penggunaan TIK di kalangan siswa masih didominasi oleh 

penggunaan hiburan dibandingkan dengan penggunaan yang bersifat menambah 

pengetahuan. 
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Gambar 3. Jenis Aplikasi yang diakses siswa  

 

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar dan tanya jawab. 

Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 4. Kegiatan seminar dalam rangka 

sosialisasi penggunaan perangkat  TIK dilakukan dengan pemaparan aspek 

penggunaan perangkat TIK yang sudah merambah ke semua bidang, terutama 

bagaimana agar siswa dapat menggunakan perangkat TIK yang mereka miliki 

digunakan secara lebih optimal, sebagai pelajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Suasana Sosialisasi 

Para siswa dibekali dengan pengetahuan tentang bahaya penggunaan TIK, 

terutama terkait maraknya pornografi, cara menghindari penipuan di dunia maya, 

mengatasi perundungan, mengecek berita bohong dan ujaran kebencian, serta 

bagaimana agar para siswa terhindar dari kejahatan di dunia maya. Dengan cara 
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interaktif dan banyak mengedepankan contoh dan dialog maka diharapkan para 

siswa dapat memahami bahwa teknologi informasi bukan untuk dihindari tetapi 

patut diwaspadai untuk memberikan manfaat yang optimal dan meminimalkan 

aspek negatifnya.  

Berdasarkan hasil riset Yahoo! yang dilakukan di Indonesia, kalangan remaja 

usia pelajar antara 15 sampai 19 tahun mendominasi pengguna internet di 

Indonesia hingga 64 persen dari pengguna internet di Indonesia. Survei itu 

mengatakan dominasi penggunaan layanan online e-mail (59%), pesan instan 

(59%),  social networking (58%), penggunaan search engine (56%), serta 

memainkan game online (35%). Tidak jauh berbeda dengan observasi yang 

dilakukan pada siswa SMAK Bentara Wacana. Setelah dilakukan sosialisasi, 

selanjutnya pendampingan masih dilakukan oleh para mahasiswa KKN selama 

masa penugasan di daerah tersebut. Setelah dilakukan sosialisasi, maka kembali 

dilakukan survey terhadap siswa dengan pertanyaan dan hasil seperti pada tabel 2 

berikut: 

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan PkM 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kegiatan sosialisasi bermanfaat 45 1 

2.  Apakah kegiatan sosialisasi ini siswa dapat  

menambah pengetahuan  dalam penggunaan 

perangkat TIK secara bijak 

42 4 

3. Apakah kalian merasa bahwa selama ini 

belum menggunakan perangkat TIK secara 

optimal 

40 6 

4. Apakah kalian akan menggunakan perangkat 

TIK dengan lebih optimal 

46 0 

5. Apakah kalian sekarang memahami 

bagaimana cara ber-TIK dengan bijak 

44 2 

 

Dari tabel 2 dapat diperoleh hasil bahwa 97,8% siswa merasakan manfaat 

dari kegiatan sosialisasi, 91,3% siswa merasakan kegiatan sosialisasi dan 

pendampingan menambah pengetahuan  dalam penggunaan perangkat TIK secara 

bijak, 87% siswa mengakui bahwa selama ini mereka belum menggunakan 

perangkat TIK secara optimal, dan seluruh siswa berjanji akan menggunakan 
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perangkat TIK secara lebih optimal. Hasil lainnya adalah para siswa memahami 

bagaimana cara menggunakan perangkat TIK dengan bijak (95,65%) setelah 

kegiatan PkM. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa sosialisasi tentang bagaimana menggunakan perangkat TIK 

harus terus-menerus dilakukan, terutama di kalangan siswa/remaja, dikarenakan 

mereka adalah pengguna terbanyak. Dengan pemberian pemahaman dan sosialisasi 

yang terus menerus maka diharapkan mereka menjadi generasi muda yang akrab 

dengan TIK, dapat memaksimalkan manfaat yang diberikan oleh TIK dan dapat 

meminimalisir bahaya yang ditimbulkan 

 

Saran 

Kegiatan PkM ini masih terbatas pada satu sekolah. Hendaknya kegiatan ini 

dapat dilakukan dengan jangkauan lebih luas, sehingga lebih banyak siswa/pelajar 

yang mendapatkan sosialisasi bagaimana mengunakan dan memanfaatkan 

perangkat TIK secara optimal.  
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Abstract 
The Kampoeng English Penarungan group is an economically unproductive 
partner, providing non-formal education services with a focus on Balinese 
local wisdom, namely art and culture. Using the concept of learning outside 
the classroom (outdoor study) with various games as a medium for 
transforming the concepts conveyed in learning. This educational service 
started in September 2016, with students from 4 years old to 12 years old. In 
2019 the number of children was 105 with 3 teaching teacher volunteers. 
Kampoeng English activities are located in Sibangkaja Village and in 
Penarungan Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali which also serves 
as a base camp for the development of education services. The continuous 
development of non-formal education services in this era of globalization 
requires Kampoeng English to continue to develop educational patterns that 
always pay attention to the local wisdom of Balinese arts and culture. The 
development of educational facilities and infrastructure is carried out by 
making study desks, bookshelves for mini libraries, adding an LCD projector 
along with a projector screen, a blackboard, and arranging a learning 
environment outside the classroom. 
Keywords: Education, Kampoeng English, Local Wisdom, Outdoor Study 
 
Abstrak 
Kelompok Kampoeng English Penarungan merupakan mitra yang tidak 
produktif secara ekonomi, memberikan layanan pendidikan secara non 
formal dengan berfokus pada kearifan lokal Bali yaitu seni dan budaya. 
Menggunakan konsep pembelajaran di luar kelas (outdoor study) dengan 
berbagai permainan sebagai media transformasi konsep-konsep yang 
disampaikan dalam pembelajaran. Layanan pendidikan ini dimulai pada 
bulan September tahun 2016, dengan anak didik dari umur 4 tahun sampai 
dengan 12 tahun. Pada tahun 2019 jumlah anak-anak  berjumlah 105 orang 
dengan 3 relawan guru pengajar. Kegiatan Kampoeng English berlokasi di 
Desa Sibangkaja dan di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten 
Badung, Bali yang sekaligus sebagai basecamp bagi pengembangan layanan 
Pendidikan. Pengembangan layanan pendidikan non formal yang 
berkelanjutan pada era globalisasi ini menuntut Kampoeng English terus 
melakukan pengembangan pola pendidikan yang selalu memperhatikan 
kearifan lokal seni dan budaya Bali. Pengembangan sarana dan prasarana 
pendidikan  dilakukan dengan membuat meja belajar, rak buku untuk 

mailto:madeagusputrayasa@pnb.ac.id
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perpustakaan mini, penambahan LCD proyektor beserta layar proyektor, 
papan tulis, serta penataan lingkungan belajar di luar kelas.   
Kata kunci: Pendidikan, Kampoeng English, Kearifan Lokal, Outdoor Study 

 

 
PENDAHULUAN 

Kampoeng English menerapkan program layanan Pendidikan non formal 

penuh dengan kesederhanaan dan dilakukan secara mandiri. Kampoeng English 

lebih berfokus pada  pengenalan lingkungan seni dan budaya Bali yang dilakukan 

melalui pendekatan dengan menggunakan Bahasa Inggris dengan harapan mereka 

dapat bersaing secara Internasional. Sistem pengenalan Bahasa Inggris ditekankan 

pada kearifan lokal dengan hal-hal yang praktikal seperti melalui lagu, seni, 

permainan, dan kegiatan lingkungan sekitarnya. Fajarini Ulfah (2014) menyatakan 

bahwa menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi dan 

pranata lokal, termasuk norma dan adat istiadat yang bermanfaat, dapat berfungsi 

secara efektif dalam pendidikan karakter. Kampoeng English tidak memungut 

biaya apapun dalam proses memberikan layanan Pendidikan kepada anak-anak 

lokal di Bali. Kegiatan Kampoeng English berlangsung di dua tempat yaitu di Desa 

Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal dan di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, 

Kabupaten Badung, Bali yang sekaligus sebagai basecamp bagi pengembangan 

layanan Pendidikan. Strategi fund raising (penggalangan dana) dalam 

penyelenggaraan program Pendidikan nonformal perlu dilakukan  (Rizka dan Rila 

Hardiansyah, 2017).  

Menggunakan konsep pembelajaran di luar kelas (outdoor study) yang 

merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan suasana di luar 

kelas sebagai situasi pembelajaran dengan berbagai permainan sebagai media 

transformasi konsep-konsep yang disampaikan dalam pembelajaran. Menurut 

Vera (2012), pembelajaran di luar kelas merupakan kegiatan belajar antara guru 

dan siswa, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tetapi dilakukan di luar kelas 

atau alam terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Kampoeng English 

mempunyai guru pengajar sebanyak 3 orang, serta terdapat beberapa relawan 

asing dari mancanegara yang mau berbagi pengalaman dan motivasi bagi anak-

anak. Kegiatan belajar di Kampoeng English terdiri atas dua kelompok yang secara 
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rutin dilakukan tiap hari sabtu mulai jam 16.00 Wita sampai dengan jam 18.00 

Wita, dan hari minggu mulai jam 10.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita. Layanan 

Pendidikan non formal yang telah diberikan oleh Kampoeng English tidak saja 

memberikan manfaat bagi anak-anak tetapi juga memberikan manfaat pada orang 

tua murid untuk berpikir dari banyak perspektif sehingga mereka memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendukung majunya Pendidikan. Belajar sangat 

penting bagi setiap orang karena belajar merupakan sebuah proses beradaptasi, 

dari belajar orang akan bisa berinteraksi atau berhubungan dengan 

lingkungannya. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang saling 

berhubungan dan bisa terjadi secara simultan. Sugihartono, dkk. (2007), 

mengemukakan pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan 

sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi 

dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil optimal. 

Perkembangan jaman yang begitu pesat, munculnya ide-ide kreatif sangat 

diperlukan dalam memberikan layanan Pendidikan bagi anak-anak, proses 

integrasi pembelajaran dengan cara yang lebih ke  praktikal, berintegrasi dengan 

alam sekitar dapat menumbuhkan percaya diri sejak dini untuk mampu 

berkomunikasi dengan komunitas internasional. Pengembangan layanan 

Pendidikan non formal yang berkelanjutan pada era globalisasi ini menuntut 

Kampoeng English terus melakukan pengembangan pola pendidikan yang selalu 

memperhatikan kearifan lokal seni dan budaya Bali.  

Permasalahan mitra Kampoeng English yang dalam perkembangannya 

sudah berjalan 3 (tiga) tahun sangat memerlukan sarana dan prasarana demi 

pengembangan layanan pendidikan yang lebih bagus dan kreatif untuk tahun-

tahun mendatang.   

Kampoeng English dalam memberikan layanan Pendidikan melalui konsep 

pembelajaran di luar kelas (outdoor study) memerlukan sarana dan prasarana 

penunjang seperti LCD proyektor, layar lebar proyektor, papan tulis, ATK, ruang 

baca mini, alat-alat pertanian untuk anak-anak dan penataan tempat belajar dan 

bermain. Pengembangan multimedia sebagai sebuah alat atau sarana yang 
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menggabungkan dari berbagai media yang terdiri dari suara, gambar, video dan 

unsur media lainnya. 

Luaran yang berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan 

digunakan sebagai penunjang kegiatan menuju pembelajaran outdoor study yang 

berbasis pada kearifan lokal yakni seni dan budaya Bali.  Kegiatan di Kampoeng 

English seperti pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan di Kampoeng English 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode 

Kegiatan pengabdian pada Kampoeng English yang memberikan layanan 

Pendidikan Bahasa Inggris non formal kepada anak-anak dari umur 4 tahun 

sampai dengan 12 tahun. Implementasi model pembelajaran outdoor study 

berbasis pada kearifan lokal yaitu seni dan budaya Bali. Berdasarkan  analisis pada 

kelompok Kampoeng English Penarungan, maka implementasi model 

pembelajaran outdoor study berbasis kearifan lokal difokuskan pada penataan 

tempat belajar dan bermain serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Metode Pengabdian 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Lokasi mitra Kampoeng English di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan 

selama 6 (enam) bulan yang melibatkan kerjasama dengan pengurus, pengajar, 

relawan serta mahasiswa. Kegiatan dimulai dari koordinasi pelaksanaan program, 

persiapan sarana dan prasarana sampai dengan tahapan pengerjaan fasilitas 

pendukung proses pembelajaran.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kampoeng English yang dalam perkembangannya sudah berjalan 3 (tiga) 

tahun sangat memerlukan sarana dan prasarana demi pengembangan layanan 

Pendidikan yang lebih bagus untuk tahun-tahun mendatang. Pembelajaran di 

Kampoeng English yang lebih  banyak dilakukan diluar kelas dapat meningkatkan 

konsentrasi dan anak-anak menjadi lebih aktif. Rohim dan Asmana (2018) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa inovasi pembelajaran menjadi hal yang sangat 

penting, proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan pendekatan 

permainan, pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan 

sehari-hari, dapat menyebabkan siswa akan menjadi lebih aktif. Pengembangan 

multimedia sebagai sebuah alat atau sarana yang menggabungkan dari berbagai 

media yang terdiri dari suara, gambar, video dan unsur media lainnya. Arsyad 
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(2011), menyatakan multimedia yaitu berbagai macam kombinasi grafik, teks, 

suara, video, dan animasi. Pemanfaatan multimedia diharapkan dapat 

meningkatkan layanan Pendidikan bagi anak-anak di Kampoeng English. Hal ini 

sesuai dengan Kozma (1991) yang mengindikasikan bahwa dengan memilih 

perpaduan media yang sesuai, hasil belajar dari seseorang dapat ditingkatkan. 

Implementasi model pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal budaya Bali 

yaitu pada seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Pamungkas, Subali, dan Linuwih (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

implementasi model pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal berpengaruh 

terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa, 

Pelaksanaan pengabdian di era pandemic covid 19 memerlukan prinsip 

kehati-hatian dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan. Hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atas permasalahan 

yang dihadapi oleh mitra Kampoeng English dalam memberikan layanan 

Pendidikan non formal dalam model pembelajaran outdoor study untuk mengajar 

anak-anak berbahasa Inggris yang berbasis  pada kearifan lokal Bali yaitu : 

 

Penyediaan LCD proyektor, layar lebar proyektor, papan tulis, ATK. 

LCD proyektor, layar lebar proyektor, papan tulis, ATK. Penggunaan  sarana 

dan prasarana ini digunakan sebagai sarana penunjang dalam proses 

pembelajaran, komunikasi dengan anak-anak dengan para pengajar atau para 

relawan serta memperoleh ide-ide positif dan kreatif untuk pengembangan proses 

pembelajaran di Kampoeng English. Sarana ini juga akan digunakan oleh anak-

anak untuk mendokumentasikan kegiatan di Kampoeng English sehingga akan 

menambah wawasan, teman serta hal-hal positif lainnya. Kegiatan belajar berawal 

di ruangan kelas dengan pemanfaatan multimedia seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kegiatan Belajar  

 

Ruang Baca Mini 

Pembentukan ruang baca mini atau perpustakaan mini ini dengan 

memanfaatkan pada bagian bangunan mitra Kampoeng English yang masih dalam 

tahapan pengembangan. Ruang baca ini dirancang dengan pembuatan rak-rak 

untuk tempat buku, kursi serta meja belajar dari kayu. Ruang baca mini ini 

nantinya juga dapat digunakan oleh para guru sebagai media berbagi ilmu 

pengetahuan, media komunikasi untuk menumbuhkan ide-ide kreatif demi 

peningkatan layanan Pendidikan non formal di Kampoeng English. Ruang baca 

mini ini dibuat pada pojok bangunan ruang kelas seperti pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ruang Baca Mini 
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Penataan saluran irigasi “subak” 

Kegiatan pertanian dalam arti luas juga dikembangkan dalam layanan 

Pendidikan di mitra Kampoeng English. Selain belajar Bahasa Inggris anak-anak 

secara dini juga diperkenalkan dengan budaya pertanian seperti berkebun, 

bercocok tanam. Pengenalan akan sistem saluran irigasi  “subak” seperti pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penataan Irigasi Subak 

Penataan Tempat Belajar dan Bermain 

Mitra Kampoeng English yang berada di alam terbuka, dengan konsep 

belajar dan bermain memerlukan penataan lahan yang aman, sejuk dan ramah 

lingkungan. Penataan tempat belajar dan bermain ini dengan menata halaman 

kosong sekitar bangunan basecamp Kampoeng English serta areal pertanian 

sekitarnya seperti pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penataan Halaman 
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PENUTUP 

Simpulan 

Pengabdian kepada masyarakat tentang implementasi model pembelajaran 

outdoor study berbasis kearifan lokal di kampoeng english Penarungan berfokus 

pada penyediaan sarana dan prasarana serta penataan lingkungan sekitar. 

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan Pendidikan seperti 

penyediaan LCD proyektor, layar lebar proyektor, papan tulis, ATK, ruang baca 

mini, serta alat-alat pertanian untuk anak-anak. Penataan tempat belajar dan 

bermain di sekitar lingkungan kampoeng english seperti penataan saluran irigasi 

subak, tangga serta halaman kampoeng english. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat pada mitra kampoeng english Penarungan diharapkan dapat 

memperdayakan masyarakat setempat khususnya anak-anak sebagai 

pembelajaran tentang kearifan lokal. Menumbuhkan rasa percaya diri kepada 

anak-anak kampoeng english dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, 

meningkatkan rasa solidaritas serta menghargai dan toleransi akan nilai-nilai 

keberagaman. 

 

Saran 

Implementasi model pembelajaran outdoor study berbasis kearifan local 

diharapkan mampu melibatkan anak didik, tenaga pengajar serta relawan yang 

lebih banyak sehingga  keberlanjutan program pembelajaran ini dapat 

ditingkatkan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Bali sebagai penyandang dana dan 

kepada mitra Kampoeng English Penarungan sehingga pengabdian ini berjalan 

dengan lancar dan selesai tepat waktu. 
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Abstract 
Indonesia is a country that has the largest coconut plantation area in the 
world, reaching 3.7 million ha. This is an opportunity for the development of 
coconut into a variety of useful products. The coconut tree is one of the 
important plantation commodities in the development of the plantation sub-
sector, among others, to meet domestic needs, as well as an export commodity 
for the country's foreign exchange earner. Coconut processed products that are 
rich in properties are virgin coconut oil. Bojong 3 residents made this an 
opportunity to earn income by selling vicoil. To maximize this micro vicoil 
business, modern equipment is needed consisting of semi-automatic 
fabrication tools capable of producing good quality products. Besides, product 
marketing is also important so that these products are in demand in the 
market, with the hope that not only domestically but also to the export stage. 
Keywords: coconut, vicoil, semi-automatic   
 
Abstrak 
Indonesia merupakan negara yang memiliki luas arel perkebunan tanaman 
kelapa terbesar di dunia, yaitu mencapai 3,7 juta ha. Hal ini merupakan 
peluang untuk pengembangan kelapa menjadi aneka produk yang 
bermanfaat. Pohon kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 
penting dalam pembangunan sub-sector perkebunan, antara lain untuk 
memenuhi kebutuhan domestik, maupun sebagai komoditi ekspor penghasil 
devisa negara. Produk olahan kelapa yang kaya khasiatnya adala virgin 
coconut oil. Hal tersebut dijadikan  peluang oleh warga Bojong 3 untuk 
mendapatkan penghasilan dengan berjualan vicoil. Demi memaksimalkan 
usaha mikro vicoil ini maka diperlukan peralatan yang modern yang terdiri 
dari alat fabrikasi semiotomatis yang mampu menghasilkan produk dengan 
kualitas yang baik. Selain itu, pemasaran produk juga penting agar produk 
tersebut diminati dipasaran, dengan harapan bukan hanya secara domestik 
tapi juga bisa sampai ke tahap ekspor. 
Kata Kunci: kelapa, vicoil, semiotomatis 
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PENDAHULUAN 

Desa Bojong merupakan salahsatu desa yang berada di Kecamatan Panjatan, 

Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinat desa Bojong 

adalah 5.48782268404703 LS, 116.04083776474 BT. Desa ini terkenal sebagai 

penghasil kelapa terbaik dengan nama kelapa “Bojong Bulat”. Berdasarkan 

keputusan Menteri Pertanian no 1690/Ktps/SR.120/12/2008 tentang Pelepasan 

Populasi Kelapa Dalam Bojong Bulat (DBB) Sebagai Varietas Unggul menyatakan 

bahwa sejak 2008, Desa Bojong menjadi Desa dengan penghasil kelapa varietas 

unggul yang kualitas kelapa yang jauh lebih bagus. 

Permintaan benih unggul Kelapa Dalam Bojong Bulat (KDBB) setiap tahun 

semakin meningkat. Produksi benih dari Pohon Induk Terpilih (PIT) yang ada saat 

ini suatu saat tidak akan mampu memenuhi permintaan jika tidak ditambah jumlah 

dan ditingkatkan produktivitasnya. Penambahan jumlah PIT diupayakan dengan 

penilaian calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) di Blok lain di Desa Bojong. Sumber 

benih KDBB berada di Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo 

tersebar di 6 Pedukuhan.  

Peningkatan jumlah PIT dilakukan dengan proses observasi, identifikasi dan 

penilaian calon sumber Proses observasi, identifikasi dan penilaian calon sumber 

benih KDBB telah dilakukan oleh tim yang terdiri atas Pemulia Balitpalma Manado, 

Ditjenbun, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan 

Kabupaten Kulon Progo. Lokasi yang dilakukan penilaian tersebut berada di 

Pedukuhan IX dan Pedukuhan X, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kebupaten 

Kulon Progo. Beberapa hasil pemeriksaan di Blok Pedukuhan IX yaitu produksi 

kopra 2,249 ton/ha, jumlah tandan rata-rata 12,8 tandan per tahun, jumlah buah 

per tandan 8,53 berat buah 1.854 g dan tebal daging buah 11,6 mm. Populasi 

tanaman kelapa per hektar sesuai standar yaitu lebih dari 100 batang. Lokasi 

mudah dijangkau dengan kendaran roda 4. Hasil pengamatan tidak ditemukan 

serangan hama dan penyakit utama. Fisik buah kelapa sesuai dengan deskripsi 

KDBB, bentuk buah bulat, ukuran sedang dan warna buah hijau dan merah 

kecokelatan. Hasil pemeriksaan di Blok Pedukuhan X diantaranya produksi kopra 

2,589 ton/ha, jumlah tandan rata-rata 12,4 tandan per tahun, jumlah buah per 
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tandan 9,07, berat buah 1.989 g dan tebal daging buah 11,9 mm.  Hasil pemeriksaan 

lainnya hampir sama dengan blok Pedukuhan IX. Tidak ditemukan serangan hama 

dan penyakit utama. Bentuk buah bulat, ukuran sedang dan warna buah hijau dan 

merah kecokelatan sesuai dengan deskripsi KDBB. 

Permasalahan mitra bisa diuraikan seperti dibawah ini: 

a. Berdasarkan sumber daya yang ada, maka pengembangan produk hasil kelapa 

Bojong Bulat bisa dioprimalisasi dengan pembuatan salah satu produk bernama 

Virgin Coconut Oil (VICOIL). Secara umum VICOIL merupakan minyak yang 

dihasilkan dari pemisahan antara protein dari santan kelapa murni yang diproses 

dengan beragam metode, seperti metode gravitasi atau metode sentrifugasi. Bahan 

baku kelapa yang tersedia tetapi belum ada pengembangan produk kelapa yang 

mampu menaikkan perekonomian mitra. 

b. Tidak ada nya pihak yang membantu dan memfasilitasi pengembangan produk 

kelapa. 

c. Kurangnya minat mitra dalam keberlanjutan usaha Virgin coconut oil (VICOIL) 

yang pernah digalakan di Desa lain dikarenakan peralatan yang digunakan kurang 

modern dan manajemen pengembangannya yang dirasa kurang optimal. 

Solusi untuk permasalahan mitra tersebut adalah: 

1. Kerjasama mitra antara warga desa Bojong selaku produsen utama produk VICOIL 

dengan Coconut Center Indonesia. 

2. Pembuatan UMKM yang menajdi wadah pengembangan produk VICOIL di desa 

Bojong. 

3. Pengembangan produk dilakukan dengan sistematis, dan proses penjualan nya 

dilakukan secara offline dan online. 

Target luaran: 

1. UMKM yang dikelola warga Desa Bojong. 

2. Menjadikan Desa Bojong sebagai sentra pengembangan olahan kelapa dan menjadi 

daerah Ekowisata. 

3. Publikasi jurnal nasional berkaitan dengan pengembangan olahan kelapa menjadi 

VICOIL dengan menggunakan teknologi semiotomatis. 
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METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan sampel VICOIL secara 

tradisional dan secara teknologi modern, sampel tersebut kemudian di uji secara 

laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung dalam sampel 

VICOIL. Pembuatan tersebut  dilakukan dengan training/pelatihan terkait barang 

maupun jasa, difusi ipteks, substitusi ipteks (ipteks terbarukan). 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Warga desa Bojong diberikan pelatihan pembuatan vicoil yang dilaksanakan di 

balai desa Bojong pada tanggal 12 Januari 2020 dengan jumlah partisipan sebanyak 

48 Orang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Coconut Center Indonesia. Pelatihan ini 

bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para warga yang akan menjadi 

pelaku usaha vicoil tentang penggunaan alat semiotomatis dalam pembuatan 

minyak kelapa yang efektif dan efisien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan pelatihan produksi VICOIL  dilakukan mulai dari jam 09.00-16.00, 

sebelum dilakukan pelatihan, para warga diberikan kuisioner yang kemudian 

dianalisa seberapa jauh kesiapan warga dan distributor kelapa untuk 

pengembangkan UKM VICOIL ini. Warga tampak antusias dalam berpartisipasi 

untuk kegiatan tersebut. Produk VICOIL yang sudah jadi kemudian dibagikan 

kepada perangkat desa dan seluruh warga. 

 Pemasaran vicoil dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu 

website dan instagram untuk penjualan. Selain dilakukan secara online, pemasaran 

vicoil juga dilakukan dengan mengikuti pameran dan bazaar. Pada tanggal 18 

Januari 2020, HIPO (Himpunan Pengusaha Online Internasional) mengadakan 

milad dan pameran, dalam kegiatan tersebut vicoil masuk kedalam produk UMKM 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Gambar.1 Kegiatan pemasaran VICOIL 

 

 

Gambar.2 Komposisi Pangan Indonesia 

 

Gambar tersebut menginterpretasikan kandungan minyak kelapa secara 

umum, dalam 100 gr minyak kelapa terdapat 0 gr air, 10gr Protein 98 gr lemak dan 

energi yang terkandung sebesar 870 kalori. 

Secara efisisensi produksi, Pembuatan sampel VICOIL dengan metode 

tradisional membutuhkan waktu 12jam untuk membuat 1 liter VICOIL, hal ini 

disebabkan karena peralatan yang digunakan hanya memakai peralatan dapur. 

Sementara jika memakai set peralatan VICOIL hanya memerlukan waktu 1 jam 

untuk membuat 1 liter VICOIL. Perbadingan ini terlihat sangat signifikan, dimana 

produksi akan jauh lebih optimal apabila menggunakan teknologi yang lebih 

modern. Sampel VICOIL  tersebut di uji secara laboratorium oleh balai kesehatan 

dan kaibrasi Yogyakarta. Dimana pengujian yang dilakukan ialah: 
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Tabel I. Uji Laboratorium 

      No  Nama Uji 

1 Uji Kadar Air 

2 Uji Peroksida 

3 Uji Warna 

4 Uji Rasa 

5 Uji Bau 

6 Uji Minyak Pelikan 

      
 

Berdasarkan hasil uji laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut.                                                       

 
Tabel-II. Hasil Uji Laboratorium sampel VICOIL 

No Parameter Hasil Spesifikasi Metode 

1 Bau Normal Organileptis 

2 Warna Normal Organoleptis 

3 
Angka 

Peroksida 
0,48 mgO2/100gr Titrimetri 

4 Bilangan Penyabunan 266,96 mg KOH/gr Titrimetri 

5 
Minyak  
Pelikan 

Negatif Reaksi 

6 Free Fatil Acid 0,36 Asam Palmitat Titrimetri 

 
 

Tabel-III. Hasil Uji Laboratorium sampel pembanding A “sampel Medan” 

No Parameter Hasil Spesifikasi Metode 

1 Bau Berbau Organileptis 

2 Warna 
 

Kuning Kehijauan 
Organoleptis 

3 
Angka 

Peroksida 
3,80 mgO2/100gr Titrimetri 

4 Bilangan Penyabunan 185,49 mg KOH/gr Titrimetri 

5 Minyak Pelikan Negatif Reaksi 

6 Free Fatil Acid 2,82% Titrimetri 
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Hasil uji diatas menunjukkan bahwa untuk tes warna dan bau, dau sampel 

layak untuk diperjualbelikan karena masuk kedalam kategori normal, berbeda 

dengan sampel B yaitu sampel minyak kelap ayang diambil dari Medan, hasilnya 

berbau dan warna nya kuning kehijauan dan kurang baik untuk dijual dipasaran. 

Sementara untuk uji angka peroksida, sampel VICOIL BOPANRPOG mempunyai 

hasil tes sebesar 0,48 mgO2/100gr, Bilangan peroksida adalah salah satu 

parameter terpenting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau 

lemak. Hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan sampel dari Medan.  Tes 

selanjutnya yaitu uji bilangan penyabunan, yakni kadar asam lemak bebas dari 

sampel yang diuji, sampel VICOIL menghasilkan bilangan penyabunan paling tinggi 

dibandingkan dengan sampel pembandingnya, yaitu 266,96 mg KOH/gr. 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil uji tersebut adalah, sampel VICOIL 

berdasarkan uji bau dan warna mendapatkan hasil yang normal, kemudian hasil 

uji lainnya menghasilkan produk VICOIL lebih unggul dari sampel pembanding 

Medan dan Coconut Center yaitu hasil kadar asam lemak dan hasil FFA (Free Fatil 

Acid). 

 
PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dan saran yang masing-masing ditulis sebagai sub 

judul. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat ucapan terimakasih. 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Pembuatan vicoil menggunakan bahan baku dari daerah Bojong, Kulonprogo 

dengan bahan baku kelapa Bojong Bulat. 

2. Proses aktivasi pengembangan produk dilakukan dengan mengoptimalkan 

peralatan produksi dan memaksimalkan proses pemasaran. 

3. Peralatan fabrikasi semiotomatis dipakai untuk mengefisienkan produksi 

vicoil. 

4. Pemasaran dilakukan secara daring (Online) lewat media sosial dan mengikuti 

kegiatan pameran, seperti ikut pameran HIPO yang dilaksanakan pada 18 

Januari 2020. 
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Saran 

1. Penelitian baiknya dilanjutkan dengan penelitian eksternal untuk 

memaksimalkan pengembangan produk dan peningkatan kualitas pengusaha 

vicoil. 

2. Peralatan yang digunakan dibuatkan sentra agar memudahkan proses 

produksi. 

3. Pemasaran dilakukan secara lebih kontinyu dengan harapan pangsa pasar 

produk ini tidak hanya dalam negeri tapi juga bisa memenuhi kebutuhan 

ekspor luar negeri. 
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Lampiran 
 

 

Gambar 1. Bahan Baku Kelapa           Gambar 2. Pemarutan Kelapa 

 

 

Gambar 3. Sampel santan dimasukan                Gambar 4. VICOIL diaduk dengan 
kedalan centrifuge                                                    metode sentrifugasi 
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Gambar 5. kanil yang diambil dari            Gambar 6. VICOIL yang sudah jadi 
VICOIL 
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1. Bertemu dengan Perangkat desa 

 

 
 

2. Berfoto dengan Perangkat Desa 

 

 
 

3. Pembagian kuisioner untuk warga 
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4. Pemberian Souvenir kepada warga 

 

 
 

5. Kegiatan Sosialisasi  

 

 
 

6. Pelatihan Pembuatan VICOIL  
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7. Hasil Produk VICOIL 
 

 
 

8. Pemasaran VICOIL di acara HIPO 
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Abstract 
During the Covid-19 pandemic, PKK Putat Wetan members who worked as 
traders lost their income because they were obstructed in carrying out daily 
activities. They are forced to close food stalls because there are few buyers or 
are prohibited from opening. Kampung Mompreneur aims to foster and 
empower entrepreneurial-based partners to become financially independent. 
The method is carried out by holding outreach and direct training during 
August-September 2020. All activities are carried out in accordance with 
health protocols. As a result, the fostered partners are able to be 
entrepreneurial and innovate by utilizing social media as their promotion and 
the products produced in the form of traditional Seruputan drinks have 
increased sales of around a thousand bottles and are sold outside Gunung 
Kidul Regency. 
Keywords: Kampung Mompreneur, PKK Putat Wetan, Entrepreneur   
 
Abstrak 
Selama masa pandemi Covid-19 anggota PKK Putat Wetan yang berprofesi 
sebagai pedagang kehilangan penghasilan karena terhambat dalam 
melakukan aktifitas keseharian secara offline. Mereka terpaksa menutup 
warung makan karena sepi pembeli atau dilarang buka. Kampung 
Mompreneur bertujuan untuk membina dan memberdayakan mitra berbasis 
kewirausahaan agar mandiri secara finansial. Metode yang dilakukan 
dengan mengadakan sosialisai dan training/pelatihan secara langsung 
selama Agustus-September 2020. Semua kegiatan dilakukan dengan 
mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya, mitra binaan mampu berwirausaha 
dan berinovasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai promosinya 
serta produk yang dihasilkan berupa minuman tradisional Seruputan 
mengalami kenaikan penjualan sekitar seribu botol dan terjual hingga luar 
Kabupaten Gunung Kidul.  
Kata Kunci: Kampung Mompreneur, PKK Putat Wetan, Kewirausahaan 
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PENDAHULUAN  

Berdasarakan data Desa Putat, warganya mayoritas lulusan SD dengan 

persentase paling tinggi, yakni 24,06% dan tidak pernah sekolah diurutan ke-2 

sebesar 23,98 % . Sedangkan warga yang mengenyam pendidikan menengah 

hingga atas, tidak lebih dari 5 %. Persentase jenis kelamin perempuan yang tidak 

pernah sekolah sangat tinggi dibanding laki-laki, yakni 13,29 % (Tabel 1). Selain 

itu, jumlah warga yang belum bekerja juga memiliki persentase teratas dengan 

total 21,44 %, sebanyak 10,67 % nya adalah perempuan (Tabel 2). Dilihat dari segi 

penggunaan tanah di wilayah Putat Wetan terdiri dari tanah untuk pemukiman 

4,34 ha, pekarangan 1,86 ha, kebun/ladang 9,3 ha, lahan persawahan 25 ha, tanah 

untuk pekuburan 625 m2, tanah untuk lapangan olahraga  ha, taman rekreasi  ha, 

bangunan sekolah 6000 m2, perikanan 50 m2, hutan konservasi 5000 m2.  

Tabel 1. Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan sedang di tempuh 
(sumber: https://www.putat-patuk.desa.id ) 

 

 

 

Padukuhan ini memiliki organisasi atau kelembagaan di bawah Kepala 

Dukuh yaitu, lembaga/organisasi kemasyarakatan LPMP, PKK dan Karangtaruna. 

Selain itu, kepala dukuh juga bertanggungjawab Padukuhan Putat Wetan yang 

berada di RW 07 dengan empat RT (Gambar 1). Organisasi PKK inilah yang akan 

diberdayakan karena sasaran program ini adalah ibu-ibu yang ingin dibekali ilmu 

kewirausahaan agar mampu menjadi ibu yang mandiri dan berdikari secara 

ekonomi dan social. Sumber-sumber pendanaan yang ada selama ini dari 

https://www.putat-patuk.desa.id/
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Pemerintah desa dan iuran warga secara mandiri ketika ada acara atau keperluan 

warga.  

Padukuhan Putat Wetan letaknya cukup stategis karena dilalui oleh jalan 

utama akses Yogyakarta-Wonosari. Infrastruktur daerah tersebut juga sudah baik 

dan dekat dengan beberapa desa wisata unggulan seperti Gunung Api Purba 

Nglanggeran dan Goa Pindul. Pekerjaan utama warga adalah petani/perkebunan 

dengan total 21,06 % dengan persentasi laki-laki dan perempuan hampir 

seimbang (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Data Kependudukan berdasarkan Pekerjaan di Desa Putat 
(sumber: https://www.putat-patuk.desa.id) 

 

 

 

Para petani cenderung tidak menjual semua hasil tani/kebunnya melainkan 

ada yang disimpan untuk kebutuhan hidup sendiri atau diolah menjadi produk 

makanan/minuman jadi untuk dijual dalam bentuk produk siap konsumsi, 

khususnya rempah-rempah dan tanaman obat yang cukup melimpah di wilayah 

ini. Seperti ibu-ibu di Padukuhan Putat Wetan merupakan anggota PKK. Mereka 

memiliki olahan produk hasil pertanian berupa makanan ringan dan minuman 

herbal.  

Padukuhan ini memiliki organisasi atau kelembagaan di bawah Kepala 

Dukuh yaitu, lembaga/organisasi kemasyarakatan LPMP, PKK dan Karangtaruna. 

Selain itu, kepala dukuh juga bertanggungjawab Padukuhan Putat Wetan yang 

https://www.putat-patuk.desa.id/
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berada di RW 07 dengan empat RT (Gambar 1). Organisasi PKK inilah yang akan 

diberdayakan karena sasaran program ini adalah ibu-ibu yang ingin dibekali ilmu 

kewirausahaan agar mampu menjadi ibu yang mandiri dan berdikari secara 

ekonomi dan social.  

Jenis luaran dari program ini inovasi produk dalam perbaikan kemasan dan 

cara pemasaran sesuai SOP yang dibuat. Instagram Kampung Mompreneur dan 

produk seruputan. Publikasi di media massa seperti di berita online, seminar 

nasional dan jurnal pengabdian kepada masyarakat. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Metode pengabdian yang dilakukan ada tiga yakni training/ pelatihan 

langsung, peningkatan pemahaman dan pendampingan. Training/pelatihan diawali 

dengan kegiatan sosialisasi program kepada mitra agar paham alur kegiatan 

pemberdayaan lalu mengaplikasikan ilmu yang diterima secara langsung. Setelah 

itu, dilakukan seminar berkelanjutan setiap minggu untuk peningkatan 

pemahaman. Selanjutnya dilakukan pendampingan saat mitra melakukan aktifitas 

kewirausahaan dari proses produksi, pemilihan alat dan bahan yang baik serta cara 

pemasaran secara online maupun offline. Materi seminar yang diberikan pada 

program Kampung Mompreneur anatara lain: Sosialisasi Kewirausahaan, Daya 

pengawetan bahan dengan bahan pengawet legal dan sesuai yang diperbolehkan, 

belajar pemasaran dengan memanfaatkan media sosial serta pengadaan inventaris 

program sebagai pendukung kegiatan. Metode secara keseluruhan seperti pada 

Gambar 1. 



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[127] 

Gambar 1. Diagram alir metode pengabdian 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Lokasi pengabdian berada di RT 29 RW 07 Padukuhan Putat Wetan 

Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah 

Yogyakarta yang berjarak sekitar 23 km dari Kampus Institut Sains & Teknologi 

AKPRIND Yogyakarta yang berada di Jl Kalisahak No 28 Kota Yogyakarta. Waktu 

pelaksanaan selama dua bulan, yakni Agustus-September 2020. Kegiatan rutin 

dilakukan dua kali dalam seminggu pada Sabtu-Minggu pukul 09.00-14.00 WIB 

seperti pada Gambar 2. 

Jumlah peserta meliputi 20 warga binaan, 12 tim mahasiswa, 1 Dosen 

Pendamping, 3 tokoh masyarakat, 4 orang pemateri. Latar belakang anggota PKK 

Putat Wetan RT 09 mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga, petani dan 

pedagang dengan latar pendidikan SMP-SMA serta berusia 30-50 tahun. 
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Gambar 2. Lokasi Padukuhan Putat Wetan dari Kampus IST AKPRIND  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia sangat berdampak pada 

kehidupan perekonomian khususnya warga anggota PKK Putat Wetan yang 

sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani dan pedagang. Mitra 

yang berprofesi sebagai pedagang tidak bisa membuka warungnya karena sepi 

pembeli dan juga dilarang beroperasi untuk meminimalisir penyebaran virus 

sehingga banyak aktifitas terhambat. 

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan di latar belakang maka warga 

perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dengan basis pengetahuan 

kewirausahaan. Basis kewirausahaan pada kegiatan ini  digunakan untuk 

menaikkan pengetahuan secara umum dengan dibekali praktek berwirausaha 

secara langsung melalui program Kampung Mompreneur untuk mengoptimalkan 

Produk ‘Seruputan’ yang merupakan singkatan Sereh, Jeruk nipis dan Putat Wetan. 

Minuman herbal yang mereka sebut “Wedang Seruputan” sudah ada sejak tahun 

2018. Namun keadaan produk warga tersebut kini sedang mati suri karena 
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terkendala cara memasarkan sehingga biaya produksi masih lebih besar daripada 

keuntungan yang didapatkan. Tujun dari kegiatan kewirausahaan sendiri menurut 

Supriyanto (2013:1) merupakan jiwa yang mendasari pola pikir dan usaha. Bekal 

pengetahuan dan keterampilan digunakan sebagai pendukung untuk dapat 

memahami bidang pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan keuangan. 

  

 

Gambar 3. Sosialisasi dengan menerapkan protokol kesehatan 

 

Kegiatan pengabdian dimulai dengan melakukan sosialisasi awal tentang 

makna dan tujuan Kampung Mompreneur dengan mengundang warga binaan di 

sebuah aula sekolah serta menerapkan protocol ksehatan. Tempat kegiatan 

sosialisasi disediakan tempat suci tangan, hand sanitizer, pengukuran suhu badan 

dan peserta wajib menggunakan masker serta tempat duduk berjarak minimal satu 

meter (Gambar 3.) Kegiatan sosialisasi awal dilakukan  agar terjadi kedekatan 
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dengan mitra sehingga mitra tidak segan menceritakan/bertanya tentang masalah 

di wilayahnya sehingga mendapatkan solusinya (Dzakiya, 2019;2). 

Selanjutnnya dilakukan seminar tentang pengawetan produk dengan bahan 

yang legal dan masih dalam tahap aman dengan mengundang ahli gizi. Kegiatan itu 

sekaligus dilakukan pelatihan pengolahan produk dengan menggunakan pengawet 

yang diperbolehkan dari segi kesehatan seperti pada Gambar 4.  

 

 

Gambar 4. Seminar dan Pelatihan pengawetan produk yang aman 

  

Mitra melakukan percobaan selama satu bulan dengan berbagai macam 

sampel yang digunakan sebagai  percobaan untuk mengetahui kewetan produk 

maksimal yang tetap mempertahankan rasa. Pelatihan pemasaran dimaksudkan 
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untuk meningkatkan pengetahuan mitra mengenai bagaimana cara pemasaran 

dengan baik.  

Peserta pelatihan dibekali pengetahuan mengenai penerapan sistem 

pemasaran bagi usaha kecil khususnya melalui internet. Trik-trik yang disampaikan 

antara lain bagaimana cara menyebarkan brosur-brosur elektronik pada saat yang 

tepat serta pada pangsa pasar yang tepat pula (Karyanta, 2016;3). 

 

 

Gambar 5. Produk sebelum Program Kampung Mompreneur 

 

Hasil uji coba yang dilakukan keawetan produk bertambah yang awalnya 

hanya mampu bertahan dalam empat hari di luar kulkas maka sekarang bisa 

sampai satu bulan.  

Setelah keawetan produk dapat dicarikan solusi maka selanjutnya adalah 

optimalisasi kemasan. Dibutuhkan penunjang berupa  kemasan yang menarik agar 

konsumen tertarik terhadap produk yang dijual dan  peningkatkan harga jual, 

karena karena produk yang dibuat juga harus memenuhi kepuasan konsumen 

(Suratno, 2016;4). Kemasan awal masih biasa dan belum menarik seperti pada 

Gambar 5 sehingga dilakukan pendampingan pembuatan stiker, logo dan 

pengemasan yang baik seperti Gambar 6. Setelah produk memiliki logo dan 

tampilan kemasan yang lebih menarik. Maka selanjutnya dilakukan kegiatan dan 
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pendampingan bisnis digital dengan memanfaatkan media instagram dan 

whatsApp serta iklan-iklan manual via banner dan promosi manual.  

Tujuan dilakukan pelatihan pemasaran untuk meningkatkan pengetahuan 

anggota-anggota mitra mengenai manajemen dan sistem pemasaran. Pelatihan 

pemasaran dilakukan secara inclass (Hidayat, 2019;5). Setelah dilakukan 

rangkaian kegiatan pengabdian selama dua bulan mitra telah mampu menjual 

produk Seruputan hingga seribu botol lebih dan sudah mampu mengoperasikan 

media sosial untuk promosi. Sebelumnya, produk hanya terjual maksimal seratus 

botol dalam sebulan. Kini, produk Seruputan juga terjual di luar Kabupaten Kulon 

progo. 

 

 

Gambar 6. Produk setelah diadakan Program Kampung Mompreneur 
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PENUTUP 

Simpulan 

Program Kampung Mompreneur yang diterapkan pada mita PKK Putat 

Wetan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan dan meningkatkan 

penjualan produk minuman tradisional Seruputan. Selain itu, mitra binaan sudah 

mengoptimalkan media sosial untuk promosi sehingga produk terjual lebih dari 

seribu botol selama dua bulan. Faktor pendukung keberhasilan program adalah 

kerjasama  tim yang baik dan kompak. Sedangkan faktor penghambat kegiatan 

karena adanya protocol kesehatan yang membatasi sejumlah kegiatan yang 

melibatkan masa lebih banyak. 

 

Saran 

Keberhasilah program Kampung Mompreneur menjadikan produk minuman 

tradisional memiliki nilai jual lebih tinggi namun perlu dilakukan berbagai inovasi 

agar produk bisa diterima di pasar nasional. 
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Abstract 
Development of Information and Communication Technology (ICT) marked by 
the presence of the internet network brought many changes in people's lives. A 
broad reach makes community activities easy with the internet. The use of the 
internet certainly has positive and negative impacts, a weak ethic in using 
allows a variety of adverse cases to occur. A healthy and safe internet 
knowledge can provide the community with how ethics in using the internet in 
accordance with applicable norms in social life so as to avoid dangerous 
content. Community service carried out in the village of Gemblegan, Kalikotes 
district, Klaten district, Central Java, aims to provide information on the use of 
the Healthy and Safe Internet (HSI). From the results of interviews with 
Gemblegan villagers, many residents still do not know how to use a healthy 
and safe internet and how to ward off harmful content. Therefore, citizens 
need to have socialization on how to use the internet healthily and safely so as 
to avoid dangerous content and not violate the prevailing norms in society 
Keywords: internet, healthy and safe, dangerous content, ethics 
 
Abstrak 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ditandai 
dengan adanya jaringan internet membawa banyak perubahan dalam 
kehidupan masyarakat. Jangkauan yang luas membuat kegiatan masyarakat 
dapat di permudah dengan adanya internet. Penggunan internet tentu 
memiliki dampak positif dan negatif, etika yang lemah dalam menggunakan 
memungkinkan terjadinya berbagai kasus yang merugikan. Pengetahuan 
internet yang sehat dan aman dapat memberikan bekal kepada masyarakat 
bagaimana etika dalam menggunakan internet sesuai dengan norma-norma 
yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terhindar dari 
konten-konten berbahaya. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di 
desa Gemblegan kecamatan Kalikotes kabupaten Klaten Jawa Tengah 
bertujuan untuk memberikan sosialisasi penggunaan Internet Sehat dan 
Aman (INSAN). Dari hasil wawancara dengan warga desa Gemblegan, para 
warga masih banyak yang belum mengetahui cara menggunakan internet 
yang sehat dan aman serta cara untuk menangkal konten berbahaya. Oleh 
karena itu warga masyarakat membutuhkan adanya sosialisasi bagaimana 
cara menggunakan internet sehat dan aman sehingga terhindar dari konten 
berbahaya dan tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Kata Kunci: internet, sehat dan aman, konten berbahaya, etika 
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PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

ditandai dengan adanya media online atau yang sering disebut dengan Internet, 

sangat memudahkan masyarakat dalam mencari dan menerima informasi tanpa 

terikat batasan waktu dan negara. Melalui internet masyarakat dapat mengetahui 

berbagai informasi yang di sajikan secara real time, cukup mengetikkan kata kunci 

pada mesin pencari maka informasi yang di perlukan akan didapatkan. Zaman 

yang semakin modern membuat msayarakat hidup dalam keperaktisan, dimana 

sarana komunikasi sudah menunjang dalam segala bidang kegiatan seperti, ketika 

bertransaksi bisnis pedagang dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, 

cukup dengan memanfaatkan internet sebagai media untuk bertransaki dan 

berkomunikasi maka proses transaksi jual beli sudah dapat dilakukan tanpa harus 

keluar rumah yang tentunya membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang lebih 

banyak sehingga dirasa kurang efisien 

Dalam perkembangannya internet mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan dari tahun ketahun. Menurut salah satu halaman media online 

menyebutkan pengguna internet di Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar 10,12% hal ini di dasari dari studi hasil poling Indonesia yang 

bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang 

diambil dari periode maret hingga April 2019. Dari total pupolasi penduduk 

sebanyak 264 juta jiwa, ada 171, 17 juta jiwa atau sekitar 64,8% pengguna yang 

terhubung dengan internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 yang tercatat 

sebanyak 54,86% dimana kontribusi terbesar penggunanya didominasi dari Pulau 

Jawa dengan angka mencapai 55% dan pulau Sumatra dengan persentasi sebesar 

21% (Pratomo, 2019). 

Hadirnya perangkat smartphone dan koneksi broad band mobile yang 

semakin terjangkau mendorong pertumbuhan internet semakin cepat. Dalam 

mengakses internet masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan perangkat 

smartphone dengan persentase sebesar 93,3% sedangkan komputer desktop 

menjadi perangkat yang paling jarang digunakan untuk mengakses internet sehari-

hari, hal ini sejalan dengan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia. Bila dihitung 
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berdasarkan lama pemakaian, masyarakat Indonesia rata-rata menggunakan 

internet selama delapan jam setiap harinya (Alfianto, 2019). Tingginya jumlah 

pengguna internet di Indonesia tentunya diharapkan dapat menunjang kegiatan 

masyarakat, terutama pada bidang sosial, ekonomi, budaya dan pekerjaan lain 

yang membutuhkan akses internet.  

Penggunaan internet tentunya memiliki dampak positif dan negatif yang 

harus dipahami oleh masyarakat. Dari sekian banyak manfaat yang dapat 

diperoleh dari penggunaan internet, tidak dipungkiri dengan pesatnya 

perkembangan teknologi, membuat kesenjangan informasi semakin tergerus, 

intreraksi langsung dalam masyarakat semakin berkurang karena tergantikan 

dengan internet. Etika yang lemah dalam menggunakan internet memungkinkan 

terjadinya berbagai kasus yang merugikan masyarakat seperti, penipuan, tindakan 

asusila, pornografi, pencemaran nama baik, penistaan agama, isu SARA, provokasi, 

propaganda, hoax dan lain sebagainya. (Wanto, Suhendro, & Windarto, 2018). 

Dengan adanya hal-hal negatif tersebut bukan berarti masyarakat tidak boleh 

menggunakan internet, karena dampak positif penggunaan internet lebih banyak 

dibanding dampak negatif jika penggunaan internet dilakukan secara baik dan 

bijaksana. 

Dengan berbagai hal tersebut tentu perlu adanya kepedulian masyarakat 

untuk melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan internet yang sehat dan 

aman. Warga desa Gemblegan sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya 

mayoritas aktif menggunakan internet, perlu mendapatkan sosialisai penggunaan 

internet yang sehat dan aman sesuai dengan usia. Masyarakat juga perlu 

mendapatkan bekal cara dan teknik untuk mencegah bahaya yang mengancam dari 

konten-konten negatif dari internet. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan 

internet secara bijak sesuai dengan etika yang berlaku, serta menyaring informasi 

yang didapatkan. Pengetahuan penggunaan internet sehat dan aman sangat 

diperlukan untuk dapat membekali diri dalam menggunakan internet baik 

menggunakan smartphone maupun komputer. Program Internet Sehat dan Aman 

(INSAN) merupakan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sejak tahun 
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2010. Program ini bertujuan meberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana 

menggunakan internet sehat dan aman agar para warga masyarakat terhindar dari 

dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan internet (Endah , 

Kusumaningrum, & Noranita, 2016). Dalam melakukan proses sosialisasi internet 

sehat dan aman peran serta Perguruan Tinggi juga harus terlibat didalamnya 

untuk mencerdaskan masyarakat.   

Sosisialisasi ini memberikan bekal kepada masyarakat bagaimana aturan 

dan cara menggunakan internet yang sehat dan aman sesuai dengan etika dalam 

masyarakat, serta cara mencegah konten-konten berbahaya yang dapat merusak 

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, seperti radikalisme, isu SARA, pornografi, 

berita hoax, bullying dan berbagai kejahatan lainnya yang ada di internet. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Materi untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun 

berdasarkan kebutuhan untuk sosialisasi penggunaan Internet Sehat dan Aman 

(INSAN) pada warga desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten. Materi 

sosialisasi diberikan sesuai dengan sasaran peserta internet sehat dan aman. 

Penjelasan materi oleh narasumber menggunakan metode ceramah yang 

didengarkan langsung oleh audience menggunakan bantuan LCD Proyektor dan 

menggunakan aplikasi power point. Materi yang berikan merupakan materi-materi 

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dimana dalam materi yang 

disampaikan terdapat cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam 

menjaga dan mengontrol aktifitas anak-anak dalam menggunakan internet.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 5 tahap 

sebagai berikut: 

Tahap 1: Identifikasi Permasalahan 

Pada tahap ini panitia mengadakan obserfasi dan wawancara. Observasi 

dan wawancara dilakukan dengan berdiskusi bersama lurah desa Gemblegan serta 

Kalikotes. 
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Tahap 2: Pengolahan Informasi dan Pemberian Solusi 

Pada tahap ini panitia mengolah segala informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat desa Gemblegan baik dari hasil masukan, hasil survey dan wawancara. 

Solusi yang ditawarkan yaitu perlu adanya sosialisasi mengenai penggunaan 

Internet sehat dan aman untuk warga desa Gemblegan. 

Tahap 3: Menghubungi Narasumber 

Pada tahap ini panitia menghubungi pihak yang berkompeten sesuai 

dengan bidang keahlian untuk memberikan sosialisasi kepada warga. 

Tahap 4: Penyusunan Materi Sosialisasi 

Pada tahap ini pemateri mulai menyusun materi yang akan diberikan 

kepada para peserta sosialisai serta mencari refrensi yang sesuai dengan tema 

yang di berikan. 

Tahap 5: Pelaksanaan Kegiatan 

Pada tahap ini kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Kegiatan penyuluhan 

dilaksanakan dengan memberikan materi langsung kepada masyarakat sekitar 45 

menit dan dilanjutkkan dengan sesi tanya jawab. 

Dalam proses pemberian materi sosialisai pengabdian pada masyarakat 

dibagi menjadi beberapa pemaparan yaitu: 

1. Pemaparan pengertian dan kegunaan internet 

Pada bagian ini pemateri memaparkan pengertian internet, kegunaan dan 

manfaat internet. Hal ini dimaksudkan agar warga memiliki wawasan 

kegunaan yang dapat diperoleh dengan perkembangan internet yang semakin 

maju.  

2. Pemaparan apa itu internet sehat dan aman 

Pada bagian ini pemateri memaparkan apa yang dimaksud dengan internet 

sehat dan aman. Hal ini dimaksudkan agar warga paham dengan istilah internet 

sehat dan aman, karena penggunaan program ini sudah di canangkan oleh 

KEMKOMINFO RI semenjak 2010 lalu.  

3. Pemaparan mengapa masyarakat harus menggunakan internet secara sehat 

dan aman 
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Pemaparan mengapa masyarakat harus menggunakan internet secara sehat 

dan aman, dimaksudkan agar para warga paham pentingnnya penggunaan 

etika dan penerapan norma aturan dalam berselancar di dunia maya.   

4. Pemaparan aktifitas illegal yang sering di internet 

Bagian ini pemateri memaparkan beberapa aktifitas illegal yang sering 

dilakukan masyarakat dan itu melanggar UU ITE dan aturan lain dalam 

menggunakan internet. Hal ini dimaksudkan agar warga paham etika 

berinternet dan terhindar dari aktifitas illegal yang ada di internet.  

5. Pemaparan cara menggunakan internet yang sehat dan aman 

Pemaparan cara yang dapat dilakukan dalam mengakses internet dengan baik 

dan benar tanpa melanggar aturan-aturan yang memicu berbagai tindak 

kejahatan dalam internet. Hal ini dimaksudkkan agar masyarakat mengetahui 

cara dan tindakan yang tidak melanggar hukum.   

6. Pemaparan tips yang bisa digunakan untuk menghindari konten berbahaya di 

internet. 

Pemateri memaparkan tips yang bisa digunakan untuk menjaga agar 

masyarakat terhindar dari konten yang berbahaya dalam internet. Hal ini 

dimaksudkan agar warga dapat menjaga segala hal yang memicu tindak 

kejahatan dan dapat mengamankan segala akses yang bersipat rahasia seperti 

data pribadi yang tidak boleh di ketahui secara publik.  

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Perlu adanya penanaman pemahaman tentang internet sehat dan aman 

membuat Kodim 0273 Klaten bidang teritorial, TNI Manunggal Membangun Desa 

(TMMD) dalam kegiatan Non Fisik TMMD Reguler,  melalui Bagian Humas SETDA 

Klaten mengajukan permohonan kepada pihak  Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada para warga desa 

Kalikotes dalam kegiatan: “Sosialisai Penggunaan Internet Sehat dan Aman 

(INSAN)”. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Juli 2019 di Balai Desa 

Gemblegan, Kec. Kalikotes, Klaten. Peserta sosialisasi diikuti oleh 60 warga Desa 
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Gemblegan yang terdiri dari 45 orang (Warga Masyarakat, RT RW, Tokoh Agama, 

Tokoh Pemuda, Kelompok PKK) 15 orang (Perangkat Desa, BPD, TNI & POLRI) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Harapan warga desa Gemblegan dalam memanfaatkan kemajuan TIK 

terutama penggunaan internet adalah mereka mengetahui cara menggunakan 

internet yang sehat dan aman, serta warga mampu menangkal bahaya dari konten 

yang tersedia didalam internet. Hal ini dianggap penting dikarenakan warga desa 

Gemblegan perlu mengetahui cara menggunakan internet yang sehat dan aman, 

agar tehindar dari akses konten yang berbahaya yang melanggar etika dan norma 

dalam bermasyarakat. 

Dari beberapa diskusi yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan 

didapatkan keinginan masyarakat menyebarluaskan pengetahuan mengenai 

internet sehat dan aman 

1. Melaui kegiatan-kegiatan, seperti posyandu remaja, kegiatan-kegiatan PKK dan 

lainnya.  

2. Para orang tua yang memiliki anak yang sudah diberikan smartphone untuk 

mengontrol kegiatan anak-anak mereka melalui tools parental control.  

3. Warga juga akan lebih mewaspadai segala hal terkait kejahatan yang sering 

terjadi dengan memanfaatkan internet, seperti penipuan, isu SARA dan lainnya.   

4. Warga akan lebih menyaring informasi-informasi yang didapatkan didalam 

internet sebelum di sebarluaskan kepada warga lainnya. 

5. Memanfaatkan internet untuk menyalurkan hobi dan mencari refrensi yang 

diperlukan. 

Kegiatan abdimas ini telah dipubikasikan di web site Humas SETDA Klaten 

dengan alamat:  https://www.focusklaten.net/2019/07/penyuluhan-tmmd-di-

gemblegan-membahas.html?m=1   dan kegiatan juga sudah terpublish di halaman 

kodim 0273 Klaten dengan alamat: https://www.kodimklaten.com/2019/07/di-

tmmd-kodim-klaten-ingatkan-deteksi.html  

https://www.focusklaten.net/2019/07/penyuluhan-tmmd-di-gemblegan-membahas.html?m=1
https://www.focusklaten.net/2019/07/penyuluhan-tmmd-di-gemblegan-membahas.html?m=1
https://www.kodimklaten.com/2019/07/di-tmmd-kodim-klaten-ingatkan-deteksi.html
https://www.kodimklaten.com/2019/07/di-tmmd-kodim-klaten-ingatkan-deteksi.html
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 1. Capture publikasi kegiatan di Humas SETDA Klaten (a) dan Capture 
publikasi kegiatan di Halaman Website Kodim 0273 (b) 
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FOTO KEGIATAN 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 2. Foto Kegiatan Sosialisasi (a), (b) dan (c). 
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KESIMPULAN 

Dari kegiatan abdimas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

penggunaan internet sehat dan aman sangat diperlukan oleh masyarakat desa 

Gemblegan, kecamatan Kalikotes, Klaten. Dengan pemberian sosialisasi dan 

pemahaman penggunaan internet sehat dan aman diharapkan para warga 

masyarakat dapat menggunakan internet secara bijak dan tepat sesuai dengan 

etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta warga dapat mencegah dan 

menangkal segala bentuk konten-konten negative yang dapat merusak sendi 

kehidupan bermasyarakat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alfianto, R. (2019, Mei 17). Survei Pengguna Internet Indonesia: Paling Banyak 
Akses Konten Video. Retrieved from Jawapos.com: 
https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/17/05/2019/survei-
pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-akses-konten-video/  

Endah , S. N., Kusumaningrum, R., & Noranita, B. (2016). Peningkatan Pengetahuan 
Internet Sehat dan Aman (INSAN) dalam Program Penyuluhan Berjenjang 
pada Ibu-Ibu PKK di Kecamatan Tembalang . Seminar Nasional Ilmu 
Komputer (SNIK 2016) , 141-145. 

Pratomo, Y. (2019, Mei 05). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 
171 Juta Jiwa. Retrieved from kompas.com: 
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-
pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa 

Wanto, A., Suhendro, D., & Windarto, A. P. (2018). Pelatihan dan Bimbingan dalam 
Pemanfaatan Internet yang Baik dan Aman bagi Pelajar SMK Anak Bangsa 
Desa Bandar Siantar Kabupaten Simalungun. E-DIMAS (Jurnal Pengabdian 
kepada Masyarakat), 149-157. 

 

https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/17/05/2019/survei-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-akses-konten-video/
https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/17/05/2019/survei-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-akses-konten-video/
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa


Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[145] 
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Abstract 
This PbM program is implemented against the background of the increasing 
number and increasing number of micro-businesses of cerabi palsy therapy 
and the kripik snack in Kulon Progo, which are not followed by a web-based 
marketing management system so that this will cause problems in terms of 
handling the number of members and making financial reports. and 
difficulties in marketing the handicraft production. In fact, this micro-craft 
business is a business group that handles important things, namely the 
management of micro-therapy for cerabi palsy and chips and the marketing 
of production products that must be made a report to all members through 
annual meetings. The method used in dealing with the problems of this micro-
craft business as well as an output is by creating and making web information 
system software about microbusiness governance of cerabi palsy therapy and 
the tas knit, a member of the micro business group and financial management 
with web-based production accounting and marketing standards. Training 
and mentoring on the use of web applicationE-Commerce programs for 
partners is carried out effectively and efficiently.  PbM's goal is to create and 
build a Web information system that can solve the problems of production 
management and financial management as well as marketing the products of 
all members. As for the financial management of all members of the micro 
business group, cerabi palsy therapy and the kripik snack, and accounting-
standard marketing production management management with Web 
applications. 
Keywords: Information Systems, Web, E-Commerce.  
 
Abstrak 
Program PbM ini dilaksanakan dengan latar belakang semakin banyaknya 
dan meningkatnya jumlah usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the 
kripik di Kulon Progo, yang tidak diikuti dengan tata kelola manajemen 
pemasaran berbasis sistem informasi web sehingga hal tersebut akan 
menimbulkan permasalahan dalam hal menangani jumlah anggota dan 
pembuatan laporan keuangan serta kesulitan dalam pemasaran produksi 
kerajinan itu. Padahal usaha mikro kerajinan ini merupakan kelompok 
usaha yang menangani hal penting yaitu tata kelola usaha mikro terapi 
cerabi palsy dan camilan the kripik dan pemasaran hasil produksi yang 
harus dibuatkan laporan kepada seluruh anggota melalui rapat setiap 
tahun.  Metode yang digunakan dalam menangani permasalahan usaha 
mikro kerajinan ini sekaligus menjadi luaran adalah dengan menciptakan 
dan membuat perangkat lunak sistem informasi web tentang tata kelola 

mailto:yaya_upn_cute@yahoo.com
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usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik yang meliputi 
sejarah, proses dan cara pembuatan, produksi, galeri kerajinan batik dan tas 
rajut, anggota kelompok usaha mikro dan tata kelola manajemen keuangan 
yang berstandar akuntansi dan pemasaran produksi berbasis web. 
Pelatihan dan pendampingan penggunaan program aplikasi web untuk 
mitra dilaksanakan secara efektif dan efisien.  Tujuan PbM ini adalah 
menciptakan dan membangun sebuah sistem informasi Web yang dapat 
mengatasi permasalahan tata kelola manajemen produksi dan keuangan 
serta pemasaran hasil produksi seluruh anggota. Adapun pengelolaan 
keuangan seluruh anggota kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan 
camilan the kripikdan tata kelola manajemen produksi pemasaran 
berstandar akuntansi dengan aplikasi web. 
Katakunci:Sistem Informasi, Web, E-Commerce. 

 

 
 

PENDAHULUAN  

Analisis situasi 

Kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik 

merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif sama 

berhimpun untuk meningkatkankesejahteraannya. Pada pelaksanaan kegiatannya, 

kelompok usaha terapi cerabi palsy dan camilan the kripik tersebut dilandasi oleh 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikan sebagai lembaga ekonomi yang 

memiliki syarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik adalah menolong 

diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan 

(cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Prinsip ini akan menjadi suatu 

kekuatan yang sangat ampuh bagi kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan 

camilan the kripik untuk mampu bersaing dengan para pelaku bisnis ekonomi 

lainnya. Konsepsi yang demikian itu mendudukkan kelompok usaha mikro terapi 

cerabi palsy dan camilan the kripik sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi 

anggotanya dalam mencapai semua tujuan-tujuan ekonomis yang  berdampak baik 

pada masyarakat secara luas. Itulah sebabnya kelompok usaha mikro terapi cerabi 

palsy dan camilan the kripik dipercaya sebagai kelompok usaha yang sangat sesuai 

dengan budaya dan kehidupan masyarakat di Kulon Progo. Kelompok usaha mikro 

terapi cerabi palsy dan camilan the kripik menjadi suatu gerakan ekonomi 



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[147] 

nasional, dan mengakibatkan berkembang pesatnya kelompok usaha mikro terapi 

cerabi palsy dan camilan the kripik di tanah air. Salah satu jenis kelompok usaha 

mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik adalah kelompok usaha camilan 

the kripik setia jaya yang berlokasi di dusun Bantar kabupaten kulon progo dan di 

dusun Wador desa Bendungan kecamatan temon kabupaten Wates Kulon Progo. 

Kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik bertujuan untuk 

memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh kesempatan 

mengembangkan hasil produksi camilan tersebut  serta memperbanyak macam 

dan jenis produksi makanan tersebut. Kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy 

dan camilan the kripik berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak 

terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan 

sejumlah uang untuk menjalankan dan mengembangkan hasil produksinya terapi 

cerabi palsy dan camilan the kripik dengan jalan menggiatkan tabungan dan 

mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. 

Kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik juga 

menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada para anggotanya demi kesejahteraan anggotanya agar 

produksi terapi cerabi palsy dan camilan the kripik dapat berjalan dan 

berkembang terus dengan baik. 

Kelompok usaha mikro ini memiliki peran yang sangat besar dalam 

meningkatkan perekonomian Indonesia. Keterlibatan kelompok usaha mikro ini 

dalam membantu permodalan anggotanya yang kebanyakan adalah Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sisi 

kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik menunjukka 

peningkatan jumlah anggota, asset, laba dan karyawan yang terus bertambah, 

sementara di sisi UMKM menunjukkan peningkatan produktifitas dan kemampuan 

menyerap tenaga kerja serta menciptakan wirausahawan baru. Banyaknya anggota 

dan calon anggota kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the 

kripik yang mencapai puluhan orang harus ditangani oleh suatu kelompok usaha 

setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh produksi pembiayaan dan simpanan yang 

ditawarkan kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik 
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adalah produk pembayaran harian dan mingguan. Sehingga sangat merepotkan 

karyawan kelompok usaha ini khususnya dalam hal tata kelola administrasi 

manajemen dan pencatatan pembiayaan serta simpanan anggota juga pendataan 

calon anggotanya. Transaksi harian mencapai puluhan transaksi dengan sistem 

perhitungan yang cukup rumit, ditambah lagi pembukuan yang dilakukan masih 

secara manual dicatat pada buku-buku yang telah disiapkan kemudian dihitung 

satu per satu. Demikian halnya pada pencatatan keuangan juga menggunakan buku 

dengan sistem pencatatan yang tidak memenuhi standar manajemen yang baik dan 

benar. Pada akhir bulan pengelola kelompok usaha terapi cerabi palsy dan camilan 

the kripik harus melakukan rekapitulasi transaksi untuk dijadikan laporan bulanan 

yang memakan waktu hingga berjam-jam untuk membuat laporannya. Demikian 

halnya pada akhir tahun laporan yang harus dipertanggung jawabkan dalam rapat 

anggota kelompok usaha mikro ini. Meskipun kenyataannya kelompok usaha 

mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik telah memiliki unit komputer 

namun penggunaannya tidak maksimal karena hanya digunakan untuk pencatatan 

seperti layaknya pencatatan pada buku dan hanya membantu dalam pembuatan 

surat dan administrasi lainnya. Kejadian tersebut penulis dapatkan dari melihat 

langsung proses dan wawancara dengan pengurus dan pengelola pada kelompok 

usaha mikro ini yang ada di Kulon Progo. Mereka sangat berharap dapat dibantu 

dalam hal pembuatan sistem informasi web dan e-Commerce tentang tata kelola 

keuangan dan cara pengelolaan administrasi manajemen yang sesuai standart 

akuntansi, serta pengembangan produksi kelompok usaha mikro tersebut. 

Kelompok Usaha Mikro Setia Jaya telah bersedia menjadi mitra bagi penulis. Maka 

penulis akan membuat sebuah sistem informasi web dan e-Commerce yang dapat 

digunakan kelompok usaha mikro ini dalam hal pencatatan pembiayaan produksi 

dan pinjaman serta simpanan anggota atau calon anggotanya serta proses 

pencatatan keuangan yang akurat serta promosi pengembangan produksinya, 

disamping itu juga memberikan pelatihan dan penyuluhan tata kelola produksi, 

keuangan dan administrasi bagi mitra dan diharapkan dapat berlaku umum bagi 

seluruh kelompok usaha mikro yang membutuhkan. 
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Permasalahan mitra 

Adapun mitra yang bersedia bekerjasama adalah kelompok usaha mikro 

terapi cerabi palsy dan camilan the kripik Setia Jaya yang telah berjalan bertahun-

tahun sejak tahun 2003. Kelompok Usaha Mikro Terapi cerabi palsy dan camilan 

the kripik Setia Jaya tersebut diatas memiliki sistem manajemen pengelolaan yang  

sesuai dengan jenis dan macam-macam produk yang ditawarkan yaitu mulai dari 

produksi makanan dan   pembiayaan barang atau pinjaman dan produk simpanan 

dalam bentuk harian, mingguan dan terdapat juga bulanan, namun untuk 

kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik Setia Jaya juga 

memiliki produk yang disebut insidentil yaitu pinjaman sementara untuk 

anggotanya yang belum memiliki biaya untuk memproduksi barang tersebut. 

Demikian halnya pada perhitungan bunga pembiayaan kelompok usaha ikro terapi 

cerabi palsy dan camilan the kripik Setia Jaya memiliki perhitungan bunga secara 

bulanan dan memiliki perhitungan bunga pembiayaan atau pinjaman berdasarkan 

jangka waktu pembiayaan atau pinjaman. kelompok usaha mikro terapi cerabi 

palsy dan camilan the kripik Setia Jaya tersebut juga telah memiliki unit komputer 

namun digunakan sama halnya dengan pencatatan pada buku dan kegiatan 

administrasi seperti pembuatan perjanjian kredit dan surat-menyurat lainnya. 

Sehingga penggunaan buku yang banyak belum bisa tergantikan oleh komputer 

tersebut, banyaknya buku yang digunakan terlihat pada produk pinjaman karena 

banyaknya anggota dengan sistem angsuran harian. 

Buku yang disediakan adalah buku yang besar untuk tiap marketing 

karyawan penagih yang isinya adalah daftar nama anggota peminjam lengkap 

dengan angsuran dan data lainnya. Untuk mengetahui angsuran dan sisa pinjaman 

seorang anggotanya disesuaikan antara buku dengan sebuah kartu pinjaman yang 

dibuat dari kertas karton yang diberi jumlah kotak berdasarkan jumlah angsuran. 

Kotak ini kemudian akan dipotong ketika anggota melakukan pembayaran. 

Untuk proses pembuatan laporan nantinya akan menghitung dari setiap 

buku tagihan tersebut, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama tidak efektif 

dan tidak efisien serta sering terjadi kesalahan perhitungan. Apalagi jika membuat 

laporan bulanan dapat memakan waktu hingga satu minggu lamanya untuk 
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membuat laporan pinjaman, simpanan dan laporan keuangan. Apalagi untuk 

membuat laporan akhir tahun yang akan dilaporkan pada saat rapat tahunan 

memakan waktu hingga beberapa minggu. 

 

Permasalahan Prioritas Mitra 

Permasalahan prioritas mitra yang disepakati untuk diselesaikan adalah 

a. Tidak adanya sistem tata kelola  yang sesuai dengan kondisi dan produk pada  

mitra tentang produksi  pembiayaan dan pinjaman anggota baik itu secara 

harian, mingguan, bulanan dan insidentil, produk simpanan hasil produksi 

kerajinan batik dan tas rajut: Simpanan tanpa bunga dan simpanan dengan 

bunga berjangka. 

b. Tidak adanya sistem informasi web dan e-Commerce yang sesuai dengan tata 

kelola keuangan kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the 

kripik yang memuat laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan yang 

sesuai dengan standar manajemen akuntansi serta untuk mempromosikan dan 

mengembangkan hasil produksinya. 

c.    Kurangnya pemahaman tentang teknik tata kelola keuangan dan pencatatan 

keuangan sesuai standar manajemen akuntansi. 

d. Kurangnya pemahaman tentang teknik pengelolaan administrasi yang benar. 

 

Permasalahan Umum Mitra 

Secara umum mitra tersebut memiliki permasalahan yaitu pencatatan 

masih dilakukan secara manual dan laporan keuangan yang tidak memenuhi 

standar  diantaranya : 

a. Proses penagihan dilakukan dengan membuat sebuah kartu angsuran yang 

dapat disobek sebagai tanda telah melakukan pembayaran, sehingga sangat 

rawan ketika kertas tersebut rusak atau terkena hujan ataupun hilang. 

b. Pencatatan administrasi pembiayaan pada buku anggota berdasarkan 

marketingnya yang kemudian dihitung satu persatu untuk mengetahui jumlah 

angsuran yang dibayar dan juga sisa pinjaman yang belum dibayarkan, hal ini 

dilakukan setiap hari dan sering terjadi kesalahan perhitungan. 
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c. Karena pencatatan secara manual belum menggunakan sistem informasi web 

dan e-Commerce tersebut maka pengurus dan pengelola tidak dapat 

mengetahui secara segera total sisa pembiayaan apalagi pembiayaan yang 

tertunggak sama sekali tidak dapat diketahui secara pasti. 

d. Pencatatan keuangan yang hanya mencatat keluar masuknya kas dan tidak 

berdasarkan ketentuan standar manajemen akuntansi, sehingga untuk 

membuat laporan neraca dan laba rugi tidak dapat dilakukan dengan cepat dan 

akurat. 

e. Permasalahan simpanan anggota dan calon anggota juga masih dilakukan 

secara manual sehingga tidak mengetahui secara cepat jumlah simpanan. 

f. Manajemen dan proses administrasi lainnya berkenaan dengan pengelolaan 

secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam membuat 

laporannya tidak efektif dan efisien. 

 

Solusi yang ditawarkan 

Berdasarkan permasalahan Prioritas Mitra maka secara umum pelaksanaan 

Program PbM ini adalah pembuatan sistem informasi web dan e-Commerce 

tentang pembiayaan proses Terapi Cerebral Palsy dan UMKM Camilan The Kripik, 

simpanan dan pinjaman anggota, jenis-jenis dan macam-macam barang produksi, 

tabungan anggota, dan tata kelola administrasi manajemen dengan standar 

akuntansi, serta cara mempromosikan barang produksi,  juga cara 

mengembangkan hasil produksi mitra tersebut. Disamping itu memberikan 

pelatihan dan pendampingan penggunaan software aplikasi sistem informasi web 

dan  e-Commerce yang telah dibuat. Serta memberikan pelatihan dan 

pendampingan tata kelola administrasi dan keuangan dengan standar manajemen 

akuntansi yang baik dan pengelolaan data-data anggota, pelatihan pengelolaan 

simpan pinjam anggota, pemantauan dan evaluasi hasil uji coba penggunaan 

software aplikasi yang telah dibuat. 
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Target luaran.  

Berdasarkan permasalahan Prioritas Mitra maka secara umum pelaksanaan 

Program PbM ini adalah pembuatan sistem informasi web dan e-Commerce 

pembiayaan produksi makanan dan pinjaman hasil produksi, tabungan dan 

administrasi manajemen akuntansi, serta cara mempromosikan, juga 

mengembangkan hasil produksi mitra camilan the kripik dan meningkatkan jasa 

pelayanan terapi cerabi palsy. Disamping itu memberikan pelatihan dan 

pendampingan penggunaan software aplikasi sistem informasi web dan 

e_Commerce yang telah dibuat, pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan, 

pelatihan pengelolaan administrasi, pendampingan dan pemantauan hasil 

penggunaan software.  

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Metode dan tahapan kegiatan berdasarkan permasalahan dan keahlian 

palaksana PbM. Sehingga nantinya akan bertindak berdasarkan keahlian masing-

masing. Namun tetap dalam tahapan yang sama yaitu: Persiapan. Tahapan ini 

adalah persiapan alat tulis, perlengkapan administrasi dan peralatan lainnya serta 

persiapan tim bertemu dan berdiskusi dengan mitra. Diskusi dengan pengelola 

dan pengurus kelompok usaha mikro itu. Pada awal diskusi memberikan 

sosialisasi tentang program PbM kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

permasalahan pokok yang dihadapi kelompok usaha mikro tersebut dan teknis 

penyelesaiaannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sistem dan 

manajemen yang berjalan dan sistem dan manajemen yang akan dibuat. 

Wawancara dengan pengelola dan karyawan kelompok usaha mikro terapi 

cerabi palsy dan camilan the kripik setia jaya untuk mengetahui alur yang berjalan 

untuk menyesuaikan dengan software yang akan dibuat. Pengambilan sampel 

data dilakukan untuk mengetahui dan menyesuaikan data yang akan dimasukkan 

ke dalam sistem serta kesesuaian luaran yang diinginkan. Perancangan Data Base 

dengan memperhatikan hasil pertemuan dengan pengelola kelompok usaha mikro 

terapi cerabi palsy dan camilan the kripik setia jaya dan sampel data yang 
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didapatkan. Perancangan dan Coding software web dan e-Commerce. Program 

dibuat menggunakan aplikasi delphi dan dibuat dengan konsep jaringan client-

server. Uji coba software untuk mengetahui dan menyesuaikan input dan output. 

Perbaikan software dilakukan jika terjadi kesalahan setelah dilakukan uji coba. 

Presentasi hasil software pada mitra dan pengelola kelompok usaha mikro 

kerajinan batik dan tas rajutsetia jaya. Perbaikan software web dan e-Commerce 

berdasarkan hasil presentasi. Jika dalam presentasi hasil software terdapat hal 

yang kurang sesuai maka dilakukan perbaikan. Pemasangan software web dan e-

commerce yang telah diperbaiki. Pelatihan/pendampingan penggunaan software 

web dan e-Commerce dilakukan bagi karyawan pengguna software web dan e-

Commerce sekaligus uji coba dengan data yang sebenarnya yang telah ada pada  

kelompok usaha mikro itu. Kajian ketepatan software Web dan aplikasi sistem 

informasi Web. Dilakukan pemantauan terhadap ketepatan software yang telah 

dibuat, baik dari segi luaran laporan maupun terhadap manajemen penggunaan 

dan pengelolaan sehubungan dengan keberadaan software sebagai pengganti 

buku. Uji coba dan penyesuaian software Web dan aplikasi sistem informasi e-

Commerce. Jika pada pemantauan ketepatan software dengan manajemen 

kelompok usaha mikro terapi cerabi palsy dan camilan the kripik setia jaya 

dirasakan ada yang kurang tepat setelah dilakukan pelatihan dan kajian ketepatan 

software maka dilakukan penyesuaian terhadap software ataupun pengaturan 

terhadap manajemen pengelolaan tanpa merubah software. Distribusi software 

aplikasi web dan e-Commerce. Pembuatan laporan akhir dan seminar hasil. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan PbM pada dua mitra yaitu mitra cerabi palsy dan 

mitra camilan The Kripik. Adapun perancangan serta pembuatan software web 

dan e-Commerce dilakukan di laboratorium komputasi program studi Teknik 

Informatika UPN ”Veteran” Yogyakarta. Alokasi waktu pelaksanaan PbM 4 bulan 

dengan jumlah dosen 1 dari program studi teknik informatika. Dan mahasiswa 

yang terlibat dalam pengabdian masyarakat 4 orang. Mahasiswa tersebut dari 

program studi teknik informatika 2 orang. Dan dari program studi sistem 
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informasi 2 orang. Semua bekerja sama memberikan pendampingan seluruh 

anggota mitra PbM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari PbM yang diharapkan adalah : 

Software aplikasi web dan  e-Commerce yang mengakomodir permasalahan yaitu 

sejarah Camilan The Kripik dan terapi cerabi palsy,  proses pembuatan produksi 

makanan, proses terapi cerabi palsy, cara terapi, hasil usaha dan produksi 

makanan camilan the kripik. Aplikasi program Sistem Informasi camilan the kripik 

dan terapi cerabi palsyyang terdaftar di HKI. Buku panduan Pelatihan Operasi 

Software aplikasi web dan e-Commerce terdaftar di HKI. Prosiding seminar 

nasional atau internasional sebagai penyaji makalah call paper. 

 
Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam 

mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan penulisan 

artikelnya. Dalam artikel ilmiah, Daftar pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan 

dan petunjuk sumber acuan. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan dalam 

template artikel ini. 

 

PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dan saran yang masing-masing ditulis sebagai sub 

judul. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat ucapan terimakasih. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat maka dapat disimpulkan : 

Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Terapi cerabi palsy dan camilan the kripik 

dengan web dan e-commerce pada mitra belum ada. Sehingga dibuatkan software 

aplikasi yang dapat membantu dan memberi kemudahan pada mitra untuk 

meningkatkan dan mengembangkan proses produksi mitra tersebut. Aplikasi 

sistem informasi ini dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi PhP My_SQL, web, 
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e-commerce. Aplikasi yang telah dibuat dapat dijalankan pada beberapa sistem 

operasi yang berbeda pada perangkat SO seperti windows, linux dan SO lainnya.  

 

Saran 

Pendampingan mitra pengabdian masyarakat ini bias dikembangkan dan 

ditingkatkan lagi untuk membantu semua anggota mitra untuk meningkatkan hasil 

produksi camilan The Kripik dan pendampingan untuk anak ceraby palsy.  

 

Ucapan Terima Kasih 

Jika perlu berterima kasih kepada pihak LPPM yang sudah memberikan 

dana pengabdian masyarakat. Dan pada semua anggota mitra yang telah mengikuti 

program kegiatan pengabdian masyarakat ini. 
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 Abstract 
Grocery stores are often found in densely populated urban areas. Most grocery 
stores are still traditional and conventional. Grocery stores are used as an 
option for cooperative business units promoted by the Surabaya City 
Government.  One way to maintain and develop a grocery store business is to 
pay attention to business ethics. Grocery store business operators are prone to 
committing fraud, for example reducing the amount of the scale. The purpose 
of this activity is to provide knowledge about business ethics for grocery store 
entrepreneurs. and help improve grocery store business by adhering to 
business ethics. During the Covid19 Pandemic, implementing health protocols 
was one form of implementing business ethics.  The method of implementation 
is by: 1.) surveying the location in Rungkut District and the Grocery Store 
Cooperative. 2) Identifying the problems faced by the Grocery Store 
Cooperative. 3) Conduct training according to the problems faced by the 
Lecturers of STIESIA Surabaya. 4) Provide assistance after being given 
training by STIESIA Surabaya Lecturers. 5) Monitoring and evaluating 
(monev) after being given training and mentoring.  Community service 
activities for members of the Grocery Store Cooperative have gone well and 
are as planned.  This activity provides benefits for the members of the Grocery 
Store Cooperative. 
Keywords: Cooperatives, Grocery Stores, Business Ethics, Pandemic Covid19 
 
Abstrak 
Toko kelontong sering dijumpai di lokasi perumahan padat di perkotaan. 
Kebanyakan toko kelontong masih bersifat tradisional dan konvensional.   
Toko kelontong dijadikan salah satu pilihan bentuk unit usaha koperasi 
yang digalakkan Pemkot Surabaya.  Salah satu cara mempertahankan dan 
mengembangkan usaha toko kelontomg adalah dengan memperhatikan 
etika bisnis. Pelaku usaha toko kelontong rawan melakukan kecurangan, 
misalnya mengurangi takaran timbangan. Tujuan kegiatan ini untuk 
memberi pengetahuan tentang etika bisnis  bagi para pelaku usaha toko 
kelontong dan membantu meningkatkan usaha toko kelontong dengan 
mematuhi etika bisnis.  Dalam masa Pandemi Covid19, menerapkan 
protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk penerapan etika bisnis.  
Metode pelaksanaannya dengan cara:  1.) Survey lokasi di Kecamatan 
Rungkut dan Koperasi Toko Kelontong. 2) Mengidentifikasi permasalahan 
yang dihadapi Koperasi Toko Kelontong. 3) Melakukan pelatihan sesuai 

mailto:xxx@xxx.xxx
mailto:xxx@xxx.xxx
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permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Toko Kelontong oleh Dosen 
STIESIA Surabaya. 4) Melakukan pendampingan setelah diberikan pelatihan 
oleh Dosen STIESIA Surabaya. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi 
(monev) setelah diberikan pelatihan dan pendampingan.  Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat bagi anggota Koperasi Toko Kelontong 
telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan 
ini memberikan manfaat bagi para anggota Koperasi Toko Kelontong.  
Kata Kunci: Koperasi, Toko Kelontong, Etika Bisnis, Pandemi Covid19  

 

 
PENDAHULUAN  

Toko kelontong atau minimarket (Bahasa Inggris: convenience store) adalah 

toko kecil yang umumnya mudah diakses atau bersifat lokal. Toko semacam ini 

umumnya berlokasi di jalan yang ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), 

atau stasiun kereta api. Toko kelontong juga tersebar di lokasi perumahan padat  

perkotaan. Kebanyakan toko kelontong masih bersifat tradisional dan 

konvensional.  Pembeli tidak bisa mengambil sendiri barang-barang yang 

dibutuhkan, karena rak toko yang belum modern dan menjadi pembatas antara 

penjual dan pembeli. Toko kelontong dijadikan salah satu pilihan bentuk unit 

usaha koperasi yang digalakkan Pemkot Surabaya. Agar keuntungan yang 

diperoleh kembali lagi untuk kesejahteraan warga.  Ada rencana pengembangan 

dengan membuat aplikasi agar para pengelola koperasi bisa makin mudah 

mendapatkan barang dari sumbernya. 

Perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan masyarakat maka perlu 

strategi bisnis untuk menunjang kemajuan di toko kelontong.  Ini akan dijadikan 

salah satu pilihan bentuk unit usaha koperasi yang digalakkan Pemkot Surabaya.  

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro 

mengungkapkan, unit usaha toko kelontong dipilih karena lebih dekat dengan 

kebutuhan masyarakat. Perputaran uang pun relatif cepat sehingga bisa 

mendukung perekonomian di tingkat kota. Dengan demikian, pemkot ingin terus 

mengembangkan koperasi ini. Hal ini karena koperasi merupakan  badan hukum 

yang  bisa dipakai untuk kerja sama dengan distributor. Ada koperasi dan 

prakoperasi toko kelontong yang tersebar di 10 flat di Surabaya. Ada 342 toko 

kelontong yang diwadahi dalam 7 koperasi toko kelontong dan 10 prakoperasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Toko
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api


Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[159] 

toko kelontong di tingkat kecamatan. Tahun ini diharapkan terbentuk 31 koperasi 

di kecamatan http;//diskopukm.jatimprov.go.id]. 

        Salah satu cara mempertahankan dan mengembangkan usaha toko 

kelontong yaitu dengan memperhatikan etika bisnis. Pelaku usaha toko kelontong 

rawan melakukan kecurangan. Misalnya dengan mengurangi timbangan atau 

kuantitas barang yang dijual tidak sesuai semestinya. Kecurangan juga terjadi 

melalui kualitas barang yang dijual. Misalnya menjual barang kadaluarsa.  Jika hal 

ini terus dilakukan maka pembeli akan menjauhinya. Oleh karena itu, perlu 

pengetahuan tentang etika bisnis agar usahanya langgeng dan makin berkembang. 

Bisnis tidak terpisah dari etika, pertama  karena  bisnis tidak bebas dari 

nilai-nilai. Kedua, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Ketiga, aplikasi 

bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional [Muslich, 1998, hal. 

24-25].   Etika berasal dari Bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal adalah ethos 

yang berarti kebiasaan, akhlak atau watak. Menurut Issa Rafiq Beekun dalam 

Niken Agustin, 2014 hal, 12-13, etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip 

moral yang membedakan  baik dan buruk. Etika berperan menentukan apa yang 

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.  Tujuan etika agar 

tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan 

          Tingkah laku bisnis yang baik harus memenuhi syarat dari segi ekonomi, 

hukum dan moral. 

  Segi Ekonomi  Bisnis baik jika menghasilkan keuntungan (laba). 

  Segi Hukum.  Jika diperbolehkan oleh sistem hukum. 

  Segi Moral . Tolok ukur menentukan baik buruknya bisnis dari: hati nurani, 

kaidah emas dan penilaian masyarakat umum.  

        Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang 

benar dan salah yang diterapkan pada perilaku bisnis [Velazquez, 2005] dalam 

Agus Arijanto, 2017, hal, 22.   Aktivitas bisnis dilatarbelakangi cara pandang yang 

bermacam-macam dari para pelaku bisnis. Untuk itu bisnis harus beradaptasi 

terhadap lingkungannya.  Sehingga tujuan bisnis harus mempertimbangkan 

kepentingan dan fenomena sosial serta budaya yang berlaku di masyarakat..  
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Pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020 di Indonesia tentu berdampak 

bagi berbagai sektor termasuk sektor usaha di lingkungan masyarakat. Namun 

koperasi toko kelontong ini harus tetap bertahan di tengah Pandemi COVID-19 dan 

mampu menerapkan kaidah etika bisnis dan mematuhi protokol kesehatan yang 

ditentukan Dinas Kesehatan.  Karena toko adalah salah satu tempat berinteraksi 

antar orang yang bisa menjadi sarana penyebaran virus corona.   

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat [abdimas] ini merupakan lanjutan 

dari abdimas  yang sudah dilaksanakan pada  periode  Januari-Februari 2020  lalu. 

Tujuan kegiatan abdimas lanjutan ini adalah:  

a. Memberi pengetahuan secara daring tentang etika bisnis bagi para pelaku 

usaha Toko Kelontong di tengah pandemi COVID-19.  

b. Membantu mempertahankan dan meningkatkan usaha toko kelontong dengan 

mematuhi etika bisnis pada masa Pandemi Covid19.  

Manfaat kegiatan:  

a. Dapat menjalankan toko kelontong dengan tetap menerapkan etika bisnis di 

tengah pandemi COVID-19 (SOP kebersihan, kesehatan dan keamanan, 

kenyamanan, higienis sesuai protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19). 

b. Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para pelaku toko kelontong dapat 

lebih survive di tengah pandemi COVID-19. 

c. Pembinaan  secara daring pengelolaan toko kelontong dan melakukan evaluasi 

berkala untuk mengetahui kekurangan yang harus segera diperbaiki, sehingga 

membuat  koperasi menjadi lebih kuat dan berdaya. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Merode yang dilakukan sebagai berikut; 

a. Survey lokasi di Kecamatan Rungkut dan Koperasi Toko Kelontong dengan 

mematuhi protokol kesehatan. 

b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi koperasi toko kelontong 
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c. Melakukan pelatihan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi toko 

kelontong oleh Dosen STIESIA Surabaya secara daring melalui media whatsapp 

group dan video call  tentang etika bisnis di masa Pandemi COVID-19. 

d. Melakukan pendampingan secara daring melalui media whatsapp group dan 

video call  setelah diberikan pelatihan oleh Dosen STIESIA Surabaya 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev] secara daring melalui media 

whatsapp group dan video call. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan jadual 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Jadual Kegiatan 
 

  Kegiatan Identifikasi Masalah Pelatihan 
Hari  Selasa Selasa 
Tanggal  23 Juni 2020 28 Juli 2020 
Tempat  Di Kecamatan Rungkut dan 

secara daring 
Secara daring di Surabaya 

Waktu  14.00-15.00 WIB 10.00-12.30 WIB 
Narasumber 1. Drs. Yanu Mardianto, 

M.Si(Camat Rungkut   
2. Aning  (Kesra  Kec 

Rungkut) 
3. Suhardi [Ketua Koperasi] 

 MMateri : Etika Bisnis Pada 
Masa Pandemi Covid19 
Narasumber:Wininatin  
Khamimah, S.E., M.Si 

Jumlah Peserta 3 Orang  12 Orang  

Kegiatan Pendampingan Monev 
Hari  Jumat Rabu 
Tanggal  5 Agustus 2020 15 Agustus 2020 
Tempat  Secara daring di Surabaya Secara daring di Surabaya 
Waktu  

10.00-11.00 WIB 
10.00-11.00 WIB 

Narasumber :` Wininatin Khamimah, S.E., M.Si Wininatin Khamimah, S.E., M.S 
Jumlah Peserta 8 Orang  2 UKM 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan 

membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Secara umum program 
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ini dirancang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 

untuk  memberi kontribusi yang nyata (realita) bagi masyarakat, khususnya dalam 

mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma 

Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. 

Materi yang disampaikan melalui grup WA ini, kemudian dilanjutkan sesi 

tanya jawab melalui video call. Selama video call, peserta nampak antusias dengan 

langsung mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keluhan tentang omset 

penjualan yang menurun sejak ada wabah virus corona masuk ke Indonesia. 

Bantuan sosial berupa sembako yang diberikan pemerintah maupun pihak lainnya 

pada masyarakat kurang mampu berdampak pada penurunan penjualannya. 

Penutupan jalan-jalan masuk kampung juga berdampak negatif pada usaha toko 

kelontong.    

Di akhir acara, sebagai bentuk tali asih dan  kerjasama antara STIESIA 

Surabaya dan Koperasi Toko Kelontong Kecamatan Rungkut, STIESIA Surabaya 

memberi paket pulsa yang ditransfer  langsung ke nomor HP para peserta. 

Sebagai kelanjutan pelatihan, maka dilaksanakan kegiatan pendampingan 

bagi mitra abdimas. Dari pendampingan ini diketahui bahwa beberapa mitra  

mengalami kesulitan untuk memasarkan barang dagangannya, khususnya melalui 

media online.  Sehubungan dengan itu, tim abdimas STIESIA membuatkan sarana 

promosi berupa brosur virtual agar mitra bisa memasarkan produknya di media 

sosial.  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi anggota koperasi toko 

kelontong telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini 

memberikan manfaat bagi para anggota Koperasi Toko Kelontong.  
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Saran 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan melalui pelatihan 

ini dapat memberi manfaat kepada khalayak luas, maka selanjutnya 

merekomendasi: 

1. Perlu kesinambungan kegiatan dan evaluasi setelah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dilakukan, sehingga para pelaku usaha toko  kelontong 

dan koperasi toko kelontong di  Surabaya  dapat berkontribusi dalam 

pengembangan koperasi toko kelontong di Indonesia. 

2. Mengadakan edukasi yang serupa kepada komunitas masyarakat lain yang 

berbeda. 

3. Para pelaku usaha toko  kelontong  diharapkan mampu menerapkan etika 

bisnis dalam kegiatan usahanya dan mematuhi protokol kesehatan dalam masa 

Pandemi Covid19. 

4. Para pelaku usaha toko kekontong  harus mengetahui bagaimana berbisnis 

dengan etika  yang baik sehingga memikat konsumen dan mempertahankan 

pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan omzet penjualan dan meningkatkan 

kesejahteraan para pengusaha toko kelontong dan memajukan  operasi toko 

kelontong..  

 

Ucapan Terima Kasih 

Pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar  karena peran serta dan 

dukungan dari beberapa pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang 

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang 

telah mengkoordinatori kegiatan ini. 

3. Bapak Drs. Yanu Mardianto,MSi, Camat Rungkut beserta staf, yang memberi 

saran dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Rungkut..  

4. Bapak Suhardi, Ketua Koperasi Toko Kelontong Kecamatan Rungkut dan 

seluruh anggota koperasi yang menjadi mitra dalam kegiatan ini. 
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Abstract 
The quality of PDAM water used by the community of Sumberwungu sub-
district, Tepus District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Province, has very 
high hardness content (lime), water with a high hardness level is very 
detrimental because it can cause rust on iron tools, increase soap 
consumption because the soap is less foamy, and causes scale in the 
processing plant. With the renewable technology of solar sell, it will have a 
positive impact on society, the dc voltage generated from the solar cell is 17 
volts, with a maximum current of 11.78 amperes and 200 watts of power, in a 
battery charger 12 volts, 100 AH for 8.5 hours via charge control. This tool is 
automatically set to be active at 06.00 WIB until 06.30 WIB and 18.00 WIB to 
18.30 WIB this will continue to be repeated every day. The water hardness 
content before equipment is 240 mg /L after processing it into clean water 
treatment will be 76 mg/L. 
Keywords: hardness, solar power, processing 
 
Abstrak 
Kualitas air PDAM yang digunakan masyarakat kelurahan Sumberwungu, 
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta kandungan kesadahannya (kapur) masih sangat tinggi, air 
dengan tingkat kesadahan tinggi sangat merugikan karena dapat 
menimbulkan karat pada alat-alat dari besi, meningkatkan konsumsi sabun 
karena sabun kurang membusa, dan menimbulkan kerak di dalam tempat 
pengolahan. Dengan adanya teknologi terbarukan solar sell akan 
menambah dampak yang positif bagi masyarakat, tegangan dc yang 
dihasilkan dari solar cell sebesar 17 Volt, dengan arus maksimal 11,78 
Amper dan dayanya 200 Watt, dalam pengisi daya accu 12 Volt, 100 AH 
selama 8,5 jam melalui charge control. Tegangan dc kemudian dirubah 
menjadi tegangan ac untuk menggerakan pompa pengolahan air bersih. Alat 
ini disetting secara ototmatis aktif pada pukul 06.00 WIB sampai pukul 
06.30 WIB dan 18.00 WIB sampai 18.30 hal ini akan terus berulang setiap 
harinya. Kandungan kesadahan air sebelum ada alat sebesar 240 mg/L 
setelah diolah ke dalam pengolahan air bersih akan menjadi 76 mg/L. 
Kata Kunci: kesadahan, tenaga surya, pengolahan 
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PENDAHULUAN  

Kualitas air PDAM yang digunakan masyarakat Sumberwungu, Kecamatan 

Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kandungan 

kesadahannya (kapur) masih sangat tinggi. Air dengan tingkat kesadahan tinggi 

tersebut sangat merugikan karena dapat menimbulkan karat pada alat-alat dari 

besi, meningkat kankonsumsi sabun karena sabun kurang membusa, dan nantinya 

akan menimbulkan kerak di dalam tempat-tempat pengolahan. Kandungan 

kalsium dalam air minum lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit 

tulang rapuh, sedangkan kandungan lebih dari 200 mg/l dapat menyebabkan 

korosifitas pada pipa-pipa air. Kandungan magnesium dengan jumlah kecil 

dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang, sedangkan kandungan 

magnesium lebih dari 150 mg/l dapat menyebabkan rasa mual (Fardiaz, 1992).  

Sedang dalam pemakaian yang cukup lama, kesadahan (kapur) dapat 

menimbulkan gangguan ginjal akibat terakumulasinya endapan CaCO3 dan MgCO3. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang  menyatakan bahwa ada hubungan ber-

makna antara kualitas kesadahan total air bersih dengan kejadian penyakit batu 

ginjal dan saluran kemih. Hasil perhitungan OR menunjukkan bahwa responden 

yang kadar kesadahan air bersihnya tidak memenuhi syarat mempunyai risiko 

terkena penyakit batu ginjal dan saluran kemih sebesar 5,916 kali lebih besar dari 

pada responden yang kadar kesadahan air bersihnya memenuhi syarat (Wagino, S. 

2011). 

Mengingat penduduk Kalurahan Sumberwungu, Kecamatan Tepus, 

kesulitan mendapatkan air layak bersih oleh karena itu Mitra berupaya, dari pihak 

kelurahan sangat antusias dan mendukung akan direncanakannya sebuah 

pengabdian masyarakat, dari Perguruan Tinggi Institut  Sains & Teknologi Akprind 

berupa penerapan teknologi Pengolahan air layak minum dengan tenaga surya 

yang memanfaatkan energy matahari yang terdapat di desa setempat. 

Sosialisasi kelompok masyarakat mitra untuk pengolahan air bersih di Desa 

Sumberwungu. Sosialisasi perihal Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini 

dilaksanakan pada kelompok masyarakat mitra pengolahan air bersih guna 

mengurangi kadar kapur (kesadahan) menggunakan tenaga surya (solar cell). 
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Sosialisasi ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan di kelompok 

pengolahan air bersih pada mitra dan selanjutnya dianalisis sebagai dasar program 

yang akan di laksanakan ke mitra pengolahan air bersih tersebut. Permasalahan 

muncul karena air dari PDAM mengandung kadar kapur (kesadahan) yang tinggi 

dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat berupa batu ginjal. 

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2019. tahapan yang dilakukan adalah 

mengumpulkan anggota kelompok masyarakat mitra, memberikan penjelasan 

fungsi bagian-bagian dari alat, memberikan penjelasan keuntungan dan kerugian 

bekerja dengan menggunakan SOP alat pengolahan air bersih serta melakukan 

pelatihan pengoperasian alat pengolahan air bersih dan perawatannya. Ini 

dilaksanakan setelah alat pengolahan air bersih ramah lingkungan untuk mitra 

sudah jadi. Langkah terakhir yang perlu dilakukan yaitu mengevaluasi unjuk kerja 

alat pengolahan air bersih guna mengurangi kesadahan agar dapat meningkatkan 

kapasitas produksi alat pengolahan air bersih tersebut sehingga permintaan 

kelompok masyarakat mitra terpenuhi.  

Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi pada 

masyarakat Desa Sumberwungu, perlu dilakukan terobosan baru pemanfaatan 

teknologi tepat guna, daya guna dan hasil guna berupa air bersih dengan 

memanfaatkan alat pengolahan air bersih guna menurunkan kadar kapur 

menggunakan tenaga solar cell di Kalurahan Sumber wungu, Kecamatan Tepus, 

Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Dengan memanfaatkan tenaga surya, maka 

biaya untuk pengolahan air bersih guna menurunkan kadar kapur adalah sangat 

rendah bahkan gratis, serta ketersediaan energinya sangat terjamin setiap saat 

bahkan tidak pernah habis. Dari permasalahan diatas serta solusi yang kami 

tawarkan, kami berharap dengan alat pengolahan air bersih guna menurunkan 

kadar kapur dengan tenaga surya dapat sebagai sarana produktif membantu 

masyarakat Kalurahan Sumber wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung 

Kidul dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan selanjutnya dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Alat ini didesain menggunakan tenaga surya sehingga 

aman dari korslet, dan kebakaran. Dengan tenaga surya (solar cell), alat ini 

menghasilkan energi sendiri dengan tanpa menyebabkan terjadinya polusi (Green 
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Teknologi) dan tentu tidak menambah tagihan listrik. Alat ini bekerja secara 

ototmatis dimana pada siang hari akan mengumpulkan energi yang disimpan pada 

batterei dan lampu otomatis akan menyala pada malam hari. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Sosialisasi kelompok masyarakat mitra untuk pengolahan air bersih di Desa 

Sumberwungu. Sosialisasi perihal Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini 

dilaksanakan pada kelompok masyarakat mitra pengolahan air bersih guna 

mengurangi kadar kapur (kesadahan) menggunakan tenaga surya (solar cell). 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan di kelompok 

pengolahan air bersih pada mitra dan selanjutnya dianalisis sebagai dasar program 

yang akan di laksanakan ke mitra pengolahan air bersih tersebut. Permasalahan 

muncul karena air dari PDAM mengandung kadar kapur (kesadahan) yang tinggi 

dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat berupa batu ginjal. 

Proses penggambaran alat pengolahan air bersih guna mengurangi 

kesadahan dengan bantuan komputer karena mudah untuk medesainya.  

Membangun alat pengolahan air bersih yang ramah lingkungan di mitra 

menggunakan zeolid dan solar cell yang menurunkan kesadahan, menghematan 

biaya serta meningkatkan kesehatan masyarakat mitra. Tahapan yang dilakukan 

dengan melakukan pemasangan alat pengolahan air bersih, serta menentukan 

pengaman alat sehingga alat berumur optimal. 

Perlu diadakan pelatihan cara pengoperasian dan perawatan alat 

pengolahan air bersih guna mengurangi kesadahan yang ramah lingkungan diikuti 

anggota kelompok masyarakat mitra. Tahapan yang dilakukan adalah 

mengumpulkan anggota kelompok masyarakat mitra, memberikan penjelasan 

fungsi bagian-bagian dari alat, memberikan penjelasan keuntungan dan kerugian 

bekerja dengan menggunakan SOP alat pengolahan air bersih serta melakukan 

pelatihan pengoperasian alat penglahan air bersih dan perawatannya. Ini 

dilaksanakan setelah alat pengolahan air bersih ramah lingkungan untuk mitra 

sudah jadi.  



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[169] 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan program yang akan diselenggarakan bersama, sangat 

merespon sekali, jika dilihat dari diskusi yang telah dilakukan. Mitra dimana desa 

yang akan diterapkan pembangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan 

energi matahari yang cukup banyak mereka bersedia melakukan gotong royong 

sebagai upaya terealisasinya sebuah pembangkit yang direncanakan. Kegiatan ini 

dilakukan pada bulan Juni 2019.  

Turut serta dalam melakukan pengambilan data awal dalam melihat 

kapasitas (potensi) dari energi matahari yang tersedia dan survai awal dilapangan  

terlihat membantu  pelaksanaan. 

Bersedia melaksanakan dalam pembuatan solar cell bersekala kecil. Menyediakan 

tenaga tukang batu maupun las secara bergantian dalam pelaksanaan pembuatan 

tower untuk dudukan solar cell. 

 

Gambar 1. Pembuatan tower 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah mitra 

dengan program pengolahan air bersih dengan menggunakan solar cell atau 

pembangkit listrik tenaga surya sebagi penunjang di Kalurahan Sumberwungu, 
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Kecamatan Tepus, Gunung Kidul Yogyakarta. Maka  masyarakat sangat antusias 

dengan melalui teknisi yang telah dilatih sebagai pengelola yang nantinya dapat 

berupaya menjaga dan meningkatkan alat pengolahan air bersih dengan solar cell 

sebagaimana yang diharapkan. Pemanfaatan dari alat ini nantinya dapat dinikmati, 

oleh masyarakat setempat. Sumber energi yang dihasilkan oleh pembangkit 

dengan memanfaatkan energi matahari, PLTS ini merupakan sebuah alternatif 

yang menggunakan teknologi sederhana. Sehingga dengan demikian, pembangkit 

listrik tenaga surya ini nanti juga dapat digunakan sebagai penerangan 

disekitarnya, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam 

pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan dari tenaga surya. 

 

Gambar 2. Pembangkit tenaga surya untuk pengolahan air bersih. 

 

Prinsip kerja dari alat ini adalah air dari tandon PDAM yang masih banyak 

kesadahannya (kandungan kapur) dipompakan masuk ke tandon pembersih air 

dengan tenaga listrik yang dihasilkan dari solar cell, di tabung ini air disaring untuk 

mengurangi kesadahan. Selanjutnya disalurkan ke tabung pemanas air yang 

dipanaskan dengan elemen pemanas, dari tabung pemanas air kemudian 

disalurkan di tabung sadimentasi. Ditabung tersebut kesadahan akan mengendap 
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dan dibuang melalui kran dari bawah, setelah melewati proses sadimentasi air 

sudah bersih dengan kesadahan rendah yang tadinya kadar kesadahan 240 mg/L  

setelah di olah menjadi 76 mg/L.  

Adapun bagian-bagian alat pengolahan air bersih guna mengurangi 

kesadahan adalah sebagai berikut:  

1. Pompa air dengan daya 125 Watt 

2. Tandon pembersih air dengan kapasitas 500 liter 

3. Tabung sadimentasi dengan kapasitas 30 liter 

4. Solar cell dengan daya DC 200 Watt dengan arus maksimal 11,78 Amper dan 

tegangan 17 Volt 

5. Accu dengan daya sebesar 12 Volt, 100 Ah 

6. Relay DC 12 Volt 

7. Relay AC 220 Volt 

 

 

Gambar 3. Bentuk panel pengaman. 
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Gambar 4. Rangkaian kelistrikan alat pengolahan air bersih 

 

Tegangan dc yang dihasilkan dari solar cell sebesar 17 Volt, dengan arus 

maksimal 11,78 Amper dan dayanya 200 Watt. Solar cell dihubungkan solar charge 

controller menjadi 14,4 Volt, 11,78 Amper untuk mengisi daya accu sebesar 12 

Volt, 100 AH selama 8,5 jam, fungsi charge controller adalah untuk membatasi 

daya pada saat tegangan accu lebih dari 14,4 Volt solar charge control akan secara 

otomatis memutus daya dari solar cell. Daya dari accu didistribusikan kembali oleh 

solar charge control menuju inverter DC ke AC dan timer DC yang akan terputus 

secara otomatis. Setelah tegangan accu kurang dari 11 Volt untuk mencegah 

kerusakan accu drop. Daya baterai akan dikonversi dari DC menjadi AC oleh 

inverter untuk diteruskan ke mesin pompa air dan pemanas air melalui konektor 

relay DC. Waktu koneksi relay DC ditentukan oleh timer pompa air dan timer 

pemanas, 2 relay DC untuk timer pemanas dengan total keseluruhan relay DC 4 

unit. Timer DC pompa air akan aktif pada pukul 06.00 WIB sampai pukul 06.30 

WIB dan 18.00 WIB sampai 18.30 dan akan terus berulang setiap harinya, 1 relay 

DC tertrigger menghubungkan switch on inverter DC to AC menuju pompa air 

sehingga pompa air menyala. Listrik PLN dapat digunakan secara langsung yang 

menghubungkan konektor pada stop kontak PLN. Pada fungsi ini daya yang 
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terkoneksi melalui ke 4 relay DC akan diputus oleh 2 relay AC 220 Volt, 1 relay AC 

220 Volt untuk memindah jalur keluar relay DC pompa air menjadi tersambung 

dengan jalur listrik PLN dan 1 relay AC 220 Volt untuk memindah jalur keluar relay 

DC dan berpindah jalur listrik PLN untuk pemanas air.  

luaran dari implementasi atau solusi tersebut sebagai indikator 

keberhasilan program Berdasarkan pada pemanfaatan alat Pengolahan air bersih 

menggunakan Tenaga Surya (Solar Cell), maka masyarakat di Kalurahan 

Sumberwungu, Kecamatan Tepus, GunungKidul Yogyakarta :  

1. Mempunyai alat pengolahan air untuk menurunkan kadar kapur secara gratis, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana air bersih untuk kebutuhan masak 

sehari-hari. 

2. Dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan teknologi tepat guna, daya 

guna serta hasil guna sebagai sarana membantu meningkatkan kesehatan 

masyarakat di Desa Sumberwungu. 

Alat ini didesain menggunakan tenaga surya sehingga aman dari korslet, 

dan kebakaran. Dengan tenaga surya (solar cell), alat ini menghasilkan energy 

sendiri dengan tanpa menyebabkan terjadinya polusi (Green Teknologi) dan tentu 

tidak menambah tagihan listrik. Dan alat ini bekerja secara ototmatis dimana pada 

siang hari akan mengumpulkan energi yang disimpan pada baterai setelah baterai 

penuh maka alat dapat difungsikan. 

Hasil analisa kandungan kesadahan CaCO3, Laboratorium Higrologi dan 

Klimatologi Lingkungan Universitas Gajah Mada (Terakriditasi KAN). Jadi air baku 

dari Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 

sebelum ada alat memiliki kandungan kesadahan sebanyak 240 mg/L  dan setelah 

diolah melalui alat ke dalam pengolahan air bersih maka kandungan kesadahannya 

menjadi 76 mg/L. 

Adapun faktor-faktor pendorong bahwa pengolahan air untuk menurunkan 

kandungan kesadahan sampai sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghindari 

resiko penyakit batu ginjal. Oleh karena itu dengan adanya upaya kerjasama 

diadakannya alat pengolahan air bersih dengan tenaga surya, dapat membantu 

mengurangi biaya listrik yang sudah ada, jadi secara ekonomi sangat 
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menguntungkan bagi masyarakat. Sedangkan yang menjadi penghambat 

pelaksanaan program adalah karena keterbatasan waktu dan tenaga dan juga jarak 

lokasi mitra cukup jauh kurang lebih 70 km sehingga agak sulit untuk 

berkoordinasi dengan mitra. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengukuran dan uji coba pengambilan data serta analisis 

keseluruhan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

 

Simpulan 

1. Tegangan DC yang dihasilkan Solar cell sebesar 17 Volt dengan daya 200 Watt 

dan arus maksimal 11,78 Amper. Yang kemudian dihubungkan dengan solar 

charge controller menjadi 14,4 Volt, 11,78 Amper untuk mengisi daya accu 

sebesar 12 Volt, 100 AH selama 8,5 jam.  

2. Pompa air sudah di seting melalui alat seting akan hidup pada pukul 06.00 WIB 

sampai pukul 06.30 WIB dan 18.00 WIB sampai 18.30 hal ini akan terus 

berulang setiap harinya. 

3. Sebelum ada alat pengolahan air bersih di Kalurahan Sumberwungu, Kecamatan 

Tepus, Gunung Kidul Yogyakarta memiliki kandungan kesadahan sebesar 240 

mg/L setelah diolah ke dalam pengolahan air bersih maka kandungan 

kesadahannya menjadi 76 mg/L . 

 

Saran 

Kelemahan dari sistem pembangkit tenaga surya ini adalah kurangnya 

efisiensi daya pada kondisi cuaca yang sangat berubah-ubah. Untuk pengembangan 

selanjutnya agar alat mendapatkan energi yang besar pada solar cell, maka 

sebaiknya dipasang system tracker atau penjejak matahari otomatis yang dapat 

mengikuti arah cahaya matahari. Hal ini dilakukan supaya energi maksimal tercapai 

dengan catatan mengarahkan sel surya tegak lurus terhadap cahaya matahari. 
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Abstract 
Cemeng hill ecotourism was opened to the public in December 2019. Located 
at an altitude of ± 700 meters, it has views of the mountains and also the sea. 
Currently the partner who is the Pokdarwis of Bukit Cemeng ecotourism has 
problems regarding waste and land management. Through community service 
activities, the development of Bukit Cemeng ecotourism will be carried out by 
land structuring, building selfie spots with the background of the words 
"Ecotourism Bukit Cemeng", making hand washing places for visitors, making 
garbage shelters and providing infrared thermometers to measure the visitor's 
body temperature, This is one of the health protocols related to the outbreak of 
Covid 19. 
Keywords: Land Management, Ecotourism Development  
 
Abstrak 
Ekowisata bukit cemeng dibuka untuk umum pada bulan Desember tahun 
2019. Berada pada ketinggian ± 700 meter memiliki pemandangan 
pegunungan dan juga laut. Saat ini mitra yang merupakan Pokdarwis dari 
ekowisata bukit cemeng memiliki permasalahan mengenai sampah, dan 
penataan lahan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
pengembangan ekowisata bukit cemeng akan dilaksanakan penataan lahan 
dengan, membangun spot selfie yang berlatar belakang tulisan “ekowisata 
bukit cemeng”, pembuatan tempat cuci tangan untuk pengunjung, 
pembuatan penampungan sampah dan pemberian termometer infra red 
untuk mengukur suhu tubuh pengunjung, ini merupakan salah satu tindakan 
dari protokoler kesehatan terkait dengan mewabahnya  covid 19. 
Kata Kunci: Penataan Lahan, Pengembangan Ekowisata 

 

 
PENDAHULUAN 

Analisis Situasi  

Sebelum pandemic covid menyerang Negara-negara di dunia, hampir 

seluruh Negara mengakui bahwa pariwisata merupakan industry yang mempunya 

peranan penting dalam menunjang perekononian nasional. Rischter menyatakan 

bahwa hampir secara universal pemerintah di dunia menerima pariwisata sesuatu 

yang positif sehingga sebagian besar pembuatan kebijakan pariwisata untuk 
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memperluas industri pariwisata.  Perkembangan insdustri dalam bidang 

pariwisata terutama yang mengarah kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam tetap 

menjaga keberlangsungan alam itu sendiri menjadi target utama pemerintah saat 

ini, mengingat bahwa dampak negatif pariwisata modern kepada alam tidak bisa 

kita hindari. 

Pemerintah mulai menerapkan istilah green toursme agar para praktisi, 

pembuat kebijakan pariwisata mampu untuk selalu berinovasi dalam bidang 

pariwisata yang ramah lingkungan. Desa Wisata dan Ekowisata merupakan 

kegiatan pariwisata mengarah kepada konsep pariwisata green toursme.  Defnisi 

ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society 

(1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area 

alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan 

oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap 

utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap 

terjaga.  

Joko Tri Haryanto, (2014) menyatakan model pengembangan ekowisata 

berkelanjutan harus melibatkan beberapa komponen seperti wisata berbasis 

masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan berbasis partisipasi, praktisi 

pariwisata, pengelola, pemerintah pusat, pengunjung. Semua komponen tersebut 

harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung.  Dari kedua 

kegiatan pariwisata tersebut desa wisata mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan dari tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah desa wisata 32% pada 

tahun 2018. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk ekowisata, pada tahun 2015 

CNN memuat suatu artikel bahwa ekowisata Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar akan tetapi masih minim optimalisasi karena ada beberapa faktor 

yaitu kebijakan yang mengatur ekowisata, dukungan dari lembaga terkait dan juga 

motivasi dari masyarakat baik lokal maupun nasional. Karena pada hakitanya 

tujuan dari ekowisata adalah eco-sustainable antara ekonomi, sosial budaya, dan 

alam karena yang diperlukan adalah optimal bukan maksimal. Endro Priherdityo, 

CNN Indonesia tahun 2015.  
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Walaupun dinyatakan lambat pada tahun 2015 akan tetapi tidak serta 

merta kegiatan ekowisata tidak dilirik oleh praktisi dibidang pariwisata, di pulau 

Bali yang terkenal akan keindahan panorama alam memiliki potensi yang luar 

biasa terhadap ekowisata. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya destinasi 

wisata yang mengarah kepada ekosiwata di Bali. Destinasi Wisata yang baru 

opening pada Tahun 2020 dengan menawarkan keindahan alam Bali semakin 

banyak tersebar di daerah, seperti The Blooms Garden Ulun Danu Bedugul 

Tabanan, Lahangan Sweet di Karangasem, The Heaven Hill Lempuyang, Taman 

Jinja Bali di Karangasem, Bukit Cemeng di Kabupaten Bangli dan masih banyak 

yang lainnya. Para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan baik itu dari 

ketinggian, pemandangan air terjun ataupun taman. 

Bukit Cemeng salah satu tempat wisata yang tergolong dalam ekowisata, 

tempat wisata ini baru opening bulan desember tahun 2019. Wisata yang 

ditawarkan sesuai dengan konsepnya yaitu ekowisata yaitu pemandangan yang 

indah diketinggian ± 700 meter dari permukaan air laut menyuguhkan 

pemandangan gunung di sebelah timur laut sampai ke utara ada pemandangan 

pegunungan, arah tenggara ada pemandangan pantai.  Bukit Cemeng merupakan 

produk ekowisata dari kelompok wisata sebanyak 9 orang. Dengan modal 

keberanian maka 9 orang yang dipimpin oleh Pak Wiwin melakukan inovasi 

dibidang pariwisata di daerah Bangli dengan memanfaatkan keindahan alam, 

ramah terhadap lingkungan, bermanfaat secara ekonomi oleh kelompok usaha dan 

juga masyarakat setempat. Dari dibukanya destinasi wisata Bukit Cemeng, para 

wisatwan yang berkunjung tidak hanya dari wilayah Bangli akan tetapi ada juga 

dari luar daerah Bangli, kebanyakan pengunjung mengetahui keberadaan bukit 

cemeng dari media sosial yaitu facebook. Pengelola bukit cemeng belum 

memberlakukan tiket masuk, masuk sebatas pada dana punia untuk 

pengembangan bukti cemeng, pengelola masih sangat menyadari bahwa bukit 

cemeng masih memerlukan penataan dari sarana dan prasarana. Saat ini bukit 

cemeng memiliki beberapa fasilitas hiburan dan juga bangunan. Ada ayunan, 

berbagai spot selfie, kantin, toilet, tempat nongkrong, tempat sampah. Semua 

bangungan sebagian besar terbuat dari bambu.  
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Pada saat ini ekowisata bukit cemeng memiliki kendala penampungan 

sampah dari pengunjung, pada saat hari raya atau weekend jumlah pengunjung 

meningkat sampai 50% dari hari biasanya. Peningkatan jumlah pengunjung akan 

meningkatkan jumlah sampah, saat ini ekowisata bukit cemeng hanya memiliki 

penampungan sampah dari anyaman bambu. Selain itu spot selfie yang menarik 

dan menjadi ciri khas ekowisata bukti cemeng belum ada, dan juga 

diberlakukannya kebijakan “new normal” masa pandemic covid 19 sebagai upaya 

pemerintah memulihkan pariwisata ditengah pandemic virus corona maka 

ekowisata bukit cemeng harus melakukan persiapan untuk mengikuti protokoler 

kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti menyediakan alat 

pengukur suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan.  

 

Permasalahan Mitra 

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra, disepekati prioritas 

permasalahan dari kedua mitra yaitu sebagai berikut. 

1. Mitra ingin melaksanakan penataan ekowisata bukit cemeng dengan 

memberikan tambahan fasilitas wisata”spot selfie”,  

2. Mitra memiliki kendala dalam menampung sampah yang dihasilkan dari 

pengunjung, 

3. Mitra dalam menghadapi tatanan kehidupan baru “new normal” masa 

pandemic covid 19 dengan menerapkan protokel kesehatan tempat umum. 

 

Solusi yang Ditawarkan 

Dengan permasalahan dari mitra maka solusi yang ditawarkan dalam 

kegiatan pengabdian pengembangan ekowisata bukit cemeng tahun maka mitra 

akan diberikan bahan yang akan digunakan untuk penataan ekowisata bukit 

cemeng karena proses pelaksanaan bersifat swakelola.  

1. Mitra diberikan bahan berupa pipa, besi, multipleks untuk membuat tulisan 

dengan melakukan penataan bukti cemeng dengan memberikan icon unik 

dengan tulisan “ ekowisata bukit cemeng”  yang menarik/unik, 



Prosiding Seminar Nasional Ke 6 LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta 
“Implementasi Bela Negara Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat” 
Yogyakarta, 3 November 2020 
ISBN 978-623-6896-18-1 

[181] 

2. Mitra diberikan bahan berupa pasir, batako, semen untuk pembuatan bak 

sampah untuk mendukung gerakan green tourisme dalam dunia pariwisata 

3. Mitra diberikan 2 set tempat cuci tangan yang terbuat dari batu alam,  

pemberian alat thermometer tembak infrared sebagai penerapan protokoler 

kesehatan menghadapi tatanan kehidupan baru masa pandemic covid 19.  

 

Luaran yang Dihasilkan Masing-Masing Solusi 

Tabel 1 Rencana Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran 
Indikator 
Capaian 

1 Peningkatan 
penerapan IPTEK 
pada masyarakat 

Ada 

2 Perbaikan tata nilai 
masyarakat (sosial, 
budaya, agama) 

Ada 

3 Jasa Rekayasa 
Sosial, metode atau 
sistem produk atau 
barang 

Ada 

 

 

METODE  

Menganalisa permasalahan dari mitra maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di ekowisata bukit cemeng dipusatkan pada penataan lahan, dan 

persiapan menghadapi kebijakan “new normal” dari pemerintah sebagai bagian 

dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid 19 yang 

melanda Indonesia pada awal tahun 2020 maka kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat akan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Pengembangan Ekowisata Bukit 
Cemeng 

 
1. Tahapan pelaksanaan kegiatan penataan lahan dalam rangka pengembangan 

ekowisata bukit cemeng adalah Sosialisai kegiatan 

Pada tahapan ini tim pengabdian masyarakat Ketut Nurhayanti, S.Pd H., M.Pd H, 

beserta tim melaksanakan sosialiasi kegiatan untuk menganalisis kebutuhan 

mitra yaitu kelompok ekowisata bukit cemeng, bahan dan alat yang mitra 

perlukan dan gunakan serta tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Penataan Lahan 

Ketut Nurhayanti S.Pd H., M.Pd H beserta tim pengabdian membuatkan icon 

unik dengan tulisan “ ekowisata bukit cemeng” yang bisa dijadikan sebagai spot 

selfie bagi para pengunjung.  Selain itu program penataan lahan ekowisata 

bukit cemeng juga dilakukan dengan membuat bak sampah dari batako  yang 

terdiri dari 3 bagian. masing-masing bagian akan diisi oleh sampah organik, 

sampak anorganik, dan sampah beracun (B3). Dilanjutkan dengan pemasangan 

tempat cuci tangan terbuat dari batu alam untuk para pengunjung yang akan 

dipasang sebelum pintu masuk pengunjung dan di area bermain.  
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3. Pemantauan dan evaluasi  

Pada tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sudah berjalan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Kegiatan evaluasi dan 

pemantauan ini akan dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian. 

4. Keberlanjutan program 

Program pengembangan ekowisata bukit pada tahapan awalnya dilaksanakan 

kegiatan penataan lahan dengan memberikan papan nama dan petunjuk arah 

yang bersifat permanen dan unik untuk menarik minat wisatawan berkunjung 

ke bukti cemeng. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dengan tetap 

melakukan penataan lahan seperti penataan taman, dan membuat berbagai 

program kegiatan di Bukit Cemeng seperti pelatihan, membuat konsep wisata 

edukasi untuk pengunjung dll keberlanjutan program pada tahun berikutnya 

sehingga ekowisata bukit cemeng mampu untuk membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat dan mampu untuk lebih mandiri dalam berinovasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang dicapai dalam pelaksaan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

terkait dengan pengembangan ekowisata bukit cemeng adalah sebagai berikut ini;  

 

Pembuatan Spot Selfie 

Spot selfie merupakan salah satu asset terpenting yang harus dimiliki oleh 

tempat wisata. Semakin unik spot selfie yang dimiliki maka akan semakin menarik 

minat pengunjung untuk berkunjung kembali. Salah satu spot selfie yang menarik 

dan unik adalah spot selfie berupa plang nama. Strategi pengembangan ekowisata 

bukit cemeng salah satunya adalah pembuatan spot selfie plang nama bertuliskan 

“ekowisata bukit cemeng’. 

 

Pembuatan Penampungan Sampah 

Sampah adalah salah satu hasil dari pariwisata yang memerlukan 

pengelolaan dengan komitmen yang tinggi. Semakin banyak jumlah pengunjung 
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maka jumlah sampah yang dihasilkan akan semakin banyak. Ekowisata bukit 

cemeng sampai pada saat ini hanya memiliki tempat pembuangan sampah dari 

bambu yang diletakan dibeberapa titik setelah sampah. Letak penampungan 

sampah dari ekowisata bukit cemeng sekitar 5 km. kegiatan pengabdian 

masyarakat dalam pengembangan ekowisata bukti cemeng selanjutnya dilakukan 

dengan membuat bak penampungan sampah disekitaran bukti cemeng. Bak 

sampah dibagi menjadi 3 penampungan untuk jenis sampah yang berbeda. 

 

Pembuatan tempat cuci tangan dan pemberian alat pengukur badan 

Pandemic virus corona yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, 

berimbas pada ekowisata bukit cemeng. selain harus di tutup untuk umum 

selaman 4 bulan, ekowisata bukit cemeng harus mengikuti protokoler kesehatan 

jika ingin dibuka kembali untuk umum. Pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat selanjutnya sebagai upaya untuk menyiapkan bukti cemeng dibuka 

untuk umum yaitu dengan membuat tempat cuci tangan yang ditempatkan di pintu 

masuk serta memberikan alat cek suhu tubuh yaitu termometer tembak infra red.   

Pelaksanaan kegiatan  penataan lahan pada ekowisata bukit cemeng 

sebagai upaya mengembangkan pariwisata di daerah Bangli pada khususnya dan 

Bali pada umumnya memiliki didukung oleh faktor intern yaitu pengelola sadar 

wisata ekowisata Bukit Cemeng yang secara swakelola bersama tim pelaksana 

kegiatan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan seperti membuat spot 

selfie, membuat bak sampah, menyediakan tempat untuk dipasang tempat cuci 

tangan. Adapun faktor penghambat pada pelaksanaan kegiatan ini adalah 

keterbatasan ruang gerak, aktivitas pada saat masa pandemic saat ini, sehingga 

pelaksanaan kegiatan sering ditunda pelaksanaanya karena kasus covid yang 

muncul di daerah Bangli.  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Ekowisata sebagai pengembangan dari wisata yang ramah lingkungan 

menjadi alternatif bagi para wisatawan yang lebih tertarik dengan wisata alam. 
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Permasalahan yang sering sekali dialami oleh pengelola pariwisata adalah 

penataan lahan yang mampu menarik pengunjung dan mampu tetap 

mempertahankan pengunjung untuk datang lagi ke tempat wisata tersebut, selain 

itu jumlah pengunjung akan mempengaruhi keberadaan sampah, oleh karena itu 

pengelolaan sampah juga harus menjadi perhatian bagi pengelola tempat wisata. 

Penataan lahan ekowisata bukit cemeng dengan membuat plang nama sebagai spot 

selfie untuk pengunjung, pembuatan bak sampah sebagai tempat penampungan 

sampah yang dihasilkan oleh pengunjung, pembuatan tempat cuci tangan untuk 

pengunjung merupakan langkah awal sebagai strategi mengembangkan ekowisata 

bukit cemeng.  

 

Saran  

Dalam pengembangan pariwisata memerlukan campur tangan berbagai 

pihak agar pengembangan dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya dari pihak 

pengelola saja akan tetapi dukungan dari masyarakat, maupun dari pemerintah 

juga sangat diperlukan. Selain itu untuk menciptakan wisata yang ramah 

lingkungan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pihak pengelola akan tetapi 

juga tanggungjawab dari wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan, dan menjaga 

semua fasilitas yang ada.  

 

Ucapan Terima Kasih 

Program kegiatan pengabdian dengan melaksanakan kegiatan perencaan 

penataan lahan dalam rangka pengembangan ekowisata bukit cemeng dapat 

terlaksana karena atas kerjasama dari mitra dan bantuan dana DIPA Politeknik 

Negeri Bali, oleh karena itu tim pelaksana kegiatan pengabdian mengucapkan 

terimakasih kepada mitra dan juga Politeknik Negeri Bali.  
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Abstract 
Website functions as a medium for publishing information and news. With the 
delivery of information through the website, information and news can be 
accessed quickly and easily by the wider community. One of the community 
organizations, namely PKK in Sidokarto Village, does not yet have a website 
as a means of publication. Therefore, the IST Akprind Yogyakarta Informatics 
Lecturer Team provided assistance to the Sidokarto Village TP PKK team in 
creating an organizational website, website management training and article 
writing training. Participants of this training were women from the PKK 
Village of Sidokarto which consisted of 1 admin, 5 web article writers. After 
attending the training, the Sidokarto PKK Driving Team was able to write 
articles and manage a Web Blog well 
Keywords: training, management, website 
 
Abstrak 
Website berfungsi sebagai media untuk mempublikasikan sebuah informasi 
maupun berita. Dengan adanya penyampaian informasi melalui website, 
informasi dan berita tersebut dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh 
masyarakat luas. Salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu PKK di Desa 
Sidokarto belum memiliki website sebagai sarana publikasi. Oleh karena itu, 
Tim Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta memberikan pendampingan 
kepada tim TP PKK Desa Sidokarto dalam pembuatan website organisasi, 
pelatihan pengelolaan website dan pelatihan menulis artikel. Peserta 
pelatihan ini adalah Ibu-ibu TP PKK Desa Sidokarto yang terdiri dari admin 
1 orang, penulis artikel web 5 orang. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, 
Tim Penggerak PKK Sidokarto sudah mampu menulis artikel dan mengelola 
Web Blog dengan baik 
Kata Kunci: pelatihan, pengelolaan, website 

 

 
PENDAHULUAN  

Penggunaan internet dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi 

berkembang dnengan pesat. Hal ini berdampak pada kecepatan dan kemudahan 

dalam penyebaran informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya pengguna 

mailto:pritaharyani@akprind.ac.id
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internet. Salah satu media teknologi informasi yang digunakan dalam penyebaran 

informasi dan berita adalah website.  

Website banyak digunakan oleh individu, organisasi, lembaga pendidikan 

maupun lembaga pemerintahan (Ayuningtyas, et al., 2020), (Aisyah, 2020), 

(Pratiwi, et al., 2020),  (Rahmiaji, et al., 2020), (Haryani, 2016). Website berfungsi 

sebagai media untuk mempublikasikan sebuah informasi maupun berita, sehingga 

website dapat memberikan nilai dan identitas unik bagi sebuah organisasi. 

Website digunakan oleh sebuah organisasi untuk menampilkan informasi 

mengenai profil organisasi, program kerja organisasi serta kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Diharapkan dengan adanya penyampaian 

informasi melalui website, informasi dan berita tersebut dapat diakses dengan 

cepat dan mudah oleh masyarakat luas.  

Salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu PKK di Desa Sidokarto belum 

memiliki website sebagai sarana publikasi. Website PKK Desa Sidokarto dapat 

memuat Informasi profil organisasi PKK, program kerja PKK yang terdiri dari 10 

pokja (penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, 

perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, 

kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, 

dan perencanaan sehat), serta kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh 

PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka perlu dilakukan pembuatan media website sebagai sarana publikasi PKK 

Desa Sidokarto, kemudian pendampingan pengelolaan web dan pelatihan menulis 

artikel bagi Tim Penggerak PKK Desa Sidokarto. 

  Berdasarkan paparan tentang pemanfaatan website oleh PKK Desa 

Sidokarto sebagai sarana publikasi, maka akan diadakan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat oleh Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta. Kegiatan 

Abdimas ini adalah melakukan Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog di 

TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan kegiatan 

Abdimas ini adalah untuk memberikan pembinaan dan pendampingan dalam 

pengelolaan web blog sebagai bentuk inovasi kegiatan TP PKK Desa Sidokarto dan 

sebagai bagian dari program kesekretariatan TPP PKK Desa Sidokarto yang 
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menjadi salah satu nominator Tertib Administrasi tingkat Kabupaten Sleman 

Tahun 2019, sehingga dapat mewujudkan kegiatan berbasis IT untuk masyarakat. 

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka Web Blog dibuat berisi konten yang 

relevan untuk menyediakan informasi kegiatan TP PKK. 

Pelaksanaan kegiatan Abdimas Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web 

Blog di TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta diharapkan 

memberikan manfaat, antara lain (1) Meningkatkan peran perguruan tinggi 

(lembaga, dosen, dan mahasiswa) dalam menyelesaikan masalah yang ada di 

masyarakat; (2) Resource sharing yang dimiliki oleh perguruan tinggi, baik ilmu 

pengetahuan maupun teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) 

Mengimplementasikan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) Meningkatkan hubungan saling 

menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra kegiatan. 

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Abdimas ini adalah sebagai berikut: (1) 

Masyarakat Desa Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta sebagai penerima 

manfaat berupa kemudahan memperoleh informasi tentang kegiatan Tim 

Penggerak PKK; (2) Tim Penggerak PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, 

Yogyakarta menerima manfaat berupa kemudahan dalam penyebarluasan 

informasi kepada warganya. 

 

METODE DAN PELAKSANAAN 

Metode  

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan ini 

adalah berupa Pembuatan dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog di TP PKK Desa 

Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta yang dilaksanakan atas kerjasama TP PKK 

dan Tim Dosen Jurusan teknik Informatika, FTI, IST AKPRIND Yogyakarta. Kegiatan 

ini merupakan Abdimas Nonreguler yang dilaksanakan berdasarkan permintaan 

dari mitra. Adapun proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada 

diagram alir berikut. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

 

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Abdimas ini adalah 

ceramah penyampaian materi, tanya jawab, dan pelatihan pengelolaan web blog 

dengan menggunakan alat bantu Komputer, LCD projector, wifi dan modem koneksi 

internet. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di TP PKK Desa 

Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 10 KM dari kampus 

IST AKPRIND Yogyakarta. Waktu pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 5 jam. 

Peserta pelatihan ini adalah Ibu-ibu PKK di TP PKK Desa Sidokarto, Godean, 

Sleman, Yogyakarta. Admin 1 orang, penulis artikel web 5 orang. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pelatihan pengelolaan Web Blog dan penulisan artikel bagi Ibu-ibu 

PKK Desa Sidokarto berjalan lancar. Kegiatan diawali dengan registrasi oleh peserta 

pelatihan dan pembagian materi dalam bentuk handout. Selanjutnya sambutan 

diberikan oleh perwakilan dari TPP PKK Sidokarto. Dalam sambutannya, Ibu Ketua 

TPP PKK Sidokarto menyampaikan tentang pentingnya suatu organisasi memiliki 

sebuah website sebagai sarana publikasi kegiatan dan potensi yang dimiliki Desa 

Sidokarto. Dengan adanya website tersebut, diharapkan akses informasi dapat 

diterima dengan cepat dan efisien oleh masyarakat Desa Sidokarto. 

 

 

Gambar 2. Sambutan Oleh Ibu Ketua TPP PKK Sidokarto 

 

Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi pelatihan. Pemaparan materi 

dilakukan dilakukan dalam dua sesi pelatihan. Sesi pertama yaitu pelatihan 

penulisan artikel dan sesi kedua yaitu pelatihan pengelolaan Web Blog. Ibu-ibu PKK 

Sidokarto mengikuti pelatihan dengan semangat dan antusias. Peserta pelatihan 

juga aktif bertanya jika mengalami kendala dalam praktik mengelola Web Blog. 

 



Pembuatan Dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, 
Yogyakarta  
 

 

[192] 

 

Gambar 3. Pemaparan Materi Pengelolaan Web Blog 

 

 

Gambar 4. Pendampingan Pengelolaan Web Blog 

 

 

Gambar 5. Peserta Pelatihan Pengelolaan Web Blog 
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Pada akhir sesi dilakukan dilakukan evaluasi terhadap jalannya kegiatan 

pelatihan. Saran dan masukan bagi dari peserta sangat dibutuhkan untuk 

penyelenggaran pelatihan selanjutnya. Selain itu juga dilakukan serah terima 

website dari pihak tim Dosen Informatika IST Akprind Yogyakarta dengan Lurah 

Desa Sidokarto. Untuk menjaga keberlanjutan Web Blog yang dibuat, selanjutnya 

akan dikelola oleh TP PKK Desa Sidokarto dengan terus menambah dan meng-

update konten website. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, kegiatan Abdimas ini 

masih perlu dilakukan tindak lanjut, yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan 

Web untuk E-Commerce. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Abdimas di TPP PKK Desa 

Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Pelaksanaan Abdimas yang menyinergikan antara mitra/lokasi kegiatan, dan Tim 

Abdimas merupakan sebuah model pelaksanaan kegiatan Abdimas yang sangat 

baik, sehingga model seperti ini perlu diteruskan; (2) Pelaksanaan kegiatan 

Abdimas umumnya melibatkan banyak pihak dan memerlukan dukungan anggaran 

yang relatif besar. (3) Kegiatan Abdimas ini masih perlu dilakukan tindak lanjut, 

yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Web untuk E-Commerce. 

 

Saran 

Pelaksanaan kegiatan Abdimas yang menyinergikan antara mitra/lokasi 

kegiatan, dan Tim Abdimas merupakan sebuah model pelaksanaan kegiatan 

Abdimas yang sangat baik. Dengan model ini, masing-masing pihak bisa berperan 

secara optimal dan bersinergi menjadi sebuah team work yang baik. Dengan 

demikian ke depan pelaksanaan Abdimas model ini sebaiknya bisa terus 

dilaksanakan dan semakin banyak masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan 

tersebut. 



Pembuatan Dan Pelatihan Pengelolaan Web Blog TP PKK Desa Sidokarto, Godean, Sleman, 
Yogyakarta  
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