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ABSTRAK 

Salah satu alat bantu atau perangkat lunak penyusunan dokumen yang populer 

digunakan di Indonesia adalah Microsoft Office Word Dari sisi fitur dan fasilitas, 

Microsoft Office Word sudah cukup lengkap untuk digunakan sebagai alat untuk 

membantu para pekerja. Sayangnya, banyak calon pekerja bahkan pekerja 

menggunakan Microsoft Office Word secara otodidik, sehingga banyak fitur yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan diadakan kegiatan pelatihan ini 

adalah untuk  membantu calon pekerja agar dapat memanfaatkan fitur-fitur yang 

disediakan oleh perangkat lunak Microsoft Office Word. Metode pelaksanaan 

kegiatan ini berupa pelatihan. Metode pelatihan dilakukan dalam beberapa 

bagian,yaitu: pembukaan, pretest, pemberian modul, ceramah, praktik, diskusi, 

posttest dan penutup. 

Kata Kunci: Microsoft Office Word, Pekerja 

 

 

ABSTRACT 

One of the most popular tool or document compilation tool used in Indonesia is 

Microsoft Office Word In terms of features and facilities, Microsoft Office Word 

is complete enough to be used as a tool to help workers. Unfortunately, many 

prospective workers and even workers use Microsoft Office Word in an 

autodidactic manner, so many features have not been fully utilized. The purpose 

of this training activity is to assist prospective workers in order to take advantage 

of the features provided by Microsoft Office Word software. Method of 

implementation of this activity in the form of training. The training method is 

done in several parts, namely: opening, pretest, giving module, lecture, practice, 

discussion, posttest and cover. 

Keywords: Microsoft Office Word, workers 

 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangknya dunia teknologi informasi dan 

komunikasi dengan pesat menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi 

menjadi kebutuhan primer bagi banyak kalangan. Dengan menggunakan teknologi 
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informasi dan komunikasi, suatu proses dan kegiatan dapat dilakukan dengan 

lebih cepat, mudah dan efisien. Oleh karena itu penguasaan terhadap perangkat 

teknologi komunikasi perlu diajarkan pada semua tingkatan. 

Salah satu alat bantu atau perangkat lunak penyusunan dokumen yang 

populer digunakan di Indonesia adalah Microsoft Office Word Dari sisi fitur dan 

fasilitas, Microsoft Office Word sudah cukup lengkap untuk digunakan sebagai 

alat untuk membantu para pekerja. Sayangnya, banyak calon pekerja bahkan 

pekerja menggunakan Microsoft Office Word secara otodidak, sehingga banyak 

fitur yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Tujuan diadakan kegiatan pelatihan ini adalah untuk  membantu calon 

pekerja agar dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh perangkat lunak 

Microsoft Office Word secara maksimal sehingga pekerjaan dapat dilakukan 

dengan lebih efektif dan efisien. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Pelatihan ini diikuti oleh calon pekerja yang tinggal di kota Banjarmasin. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan. Metode pelatihan 

dilakukan dalam beberapa bagian,yaitu: 

a. Pembukaan 

b. Pre Test 

c. Pemberian Modul Pelatihan 

d. Ceramah 

Penyampaian dan menjelaskan mengenai aplikasi microsoft word bagi calon 

tenaga kerja 

e. Praktik 

Menunjukkan cara atau tahapan dalam menggunakan aplikasi. Praktik 

dilakukan dihadapan peserta yang masing-masing mengoperasikan satu 
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laptop sehingga peserta dapat mengamati secara langsung teknik dan metode 

penggunaan aplikasi yang baik dan cepat 

f. Diskusi 

Semua peserta pelatihan ini diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi 

maupun hal-hal lain yang berkaitan. 

g. Post Tets 

h. Penutup 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pelatihan microsoft office word bagi calon pekerja dapat berjalan 

dengan lancar sesuai rencana yang telah disusun, serta target penguasaan materi 

bagi peserta juga tercapai.  
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ABSTRAK 

Perkembangan kain sasirangan masih kalah bersaing dengan kain batik khas dari 

daerah Jawa. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyuluhan mengenai 

mempertahankan kualitas produk secara konsisten dalam artian tidak mengurangi 

komposisi dan pengerjaan proses sampai dengan produk sasirangan siap di jual. 

Tujuan penyuluhan ini untuk membantu pengrajin kain sasirangan sei jingah 

dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar loyalitas pelanggan 

meningkat sehingga pengrajin kain sasirangan dapat bertahan melakukan 

kegiatannya menghasilkan kain sasirangan. Metode yang digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi. 

Kata kunci: Kualitas Produk, Loyalitas, Sasirangan. 

 

 

  ABSTRACT 

The development of sasirangan fabric (kain sasirangan) is still less popular with 

batik from Java. Therefore, it needs to hold a counseling or briefing to maintain 

product quality consistently without reducing the composition and production 

process until sasirangan product is ready for sale. The purpose of this counseling 

is to help sasirangan sei jingah fabric craft maker in maintaining product quality 

and increasing customers’ loyalty so they are able to defend also produce 

sasirangan fabric for a long time. The method that used in this service is lectures, 

interviews and discussions. 

Keywords: Product Quality, Loyalty, Sasirangan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kain sasirangan merupakan kain sakral yang diwariskan sejak abad ke-12 

ketika Raja Lambung Mangkurat menjadi patih Negara Dipa. Pada mulanya, 

sasirangan masih dikenal untuk kain “batatamba” atau proses penyembuhan orang 

yang mengidap suatu penyakit sehingga saat itu kain sasirangan masih harus 

mailto:definshahrial@gmail.com
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dipesan terlebih dahulu (pamintaan) sesuai dengan kehendak pemesannya. Tetapi 

sejak tahun 1985 kain sasirangan sudah menjadi kain yang berfungsi umum 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani seluruh warga negara 

sebagaimana yang dulu berlaku sebelum tahun 1355. Tidak lagi berfungsi khusus 

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rohani para pengidap penyakit 

pingitan. Tetapi dalam perkembangannya kain sasirangan masih kalah bersaing 

dengan kain batik khas dari daerah Jawa. Oleh karena itu perlu di adakan 

penyuluhan mengenai mempertahankan kualitas produk secara konsisten dalam 

artian tidak mengurangi komposisi dan pengerjaan proses sampai dengan produk 

sasirangan siap di jual. Implementasi praktek di lapangan sekarang ini ternyata 

masih menghadapi banyak kendala. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha 

pengrajin antara lain kurangnya pengetahuan, motif kain sasirangan yang kurang 

menarik sehingga tidak tercapainya omzet penjualan yang pada akhirnya 

menurunkan loyalitas pelanggan. 

Tujuan Kegiatan 

Tujuan penyuluhan ini untuk membantu pengrajin kain sasirangan Sei 

Jingah dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar loyalitas 

pelanggan meningkat sehingga pengrajin kain sasirangan dapat bertahan 

melakukan kegiatannya menghasilkan kain sasirangan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

 Sebagai peserta dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

para pengrajin Sasirangan Sei Jingah Banjarmasin.  

 

METODE 

 Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini 

adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Untuk kegiatan pengabdian ini 

dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan singkat selama 3 kali pertemuan 

dengan anggota sebanyak 18 orang pengrajin yang dilaksanakan di Sei Jingah. 

Pertemuan pertama membahas tentang aspek-aspek kualitas produk dalam tataran 
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teoritis yang meliputi pengertian. Pertemuan kedua merupakan pendalaman 

terhadap materi yang diikuti dengan latihan dan diskusi tentang bagaimana aspek-

aspek kualitas produk yang telah dijelaskan. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 Program penyuluhan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan 

dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum 

semua peserta penyuluhan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. 

Dikarenakan adanya beberapa pengrajin yang ijin untuk melakukan pekerjaan 

rutin mereka, tetapi walaupun begitu masih ada pengrajin yang antusias untuk 

mengikuti penyuluhan sampai acara selesai. 
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ABSTRAK 

Sebagian besar pekerjaan warga di Kelurahan Antasan Besar, kecamatan 

Banjarmasin Tengah adalah di sektor swasta, seperti perdagangan dan jasa. Salah 

satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh para ibu rumah tangga di daerah lokal 

Jalan Pulau Laut dan sekitarnya adalah bekerja membuat rajutan nilon seperti tas 

sekolah, koper, tas, dompet, dan aksesori lainnya. Bisnis dalam kerajinan ini 

masih kategori sebagai industri kecil, dan hanya ada beberapa orang yang bekerja 

dan membuat kerajinan ini. Perkembangan sektor ini cukup lambat. Itu karena 

kurangnya keterampilan teknis, manajemen, dan pemasaran. Kerajinan crochet 

nilon adalah salah satu industri kecil yang sebagian besar dilakukan oleh orang-

orang yang tinggal di kecamatan Keraton Martapura. Kecamatan Martapura 

berjarak sekitar 40 km dari kota Banjarmasin. Mereka masih menggunakan 

peralatan tradisional dalam membuat kerajinan. Tujuan dari pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah untuk memberikan keterampilan bagi para pengrajin rajutan 

nilon untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen, keterampilan 

teknis, pemasaran, dan manajemen keuangan. Semoga, ini akan dapat 

meningkatkan bisnis mereka. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini 

adalah para pengrajin rajutan nilon yang tinggal di sekitar Jalan Pulau Laut 

kecamatan Banjarmasin Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah memberikan ceramah, diskusi, dan survei. Hasil dari kegiatan tersebut 

adalah meningkatkan pemasaran produk yang saat ini masih bersifat lokal. 

Sebagian besar peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Diharapkan kepada 

mereja untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam manajemen, keterampilan 

teknis dan pemasaran. 

Kata Kunci : bisnis manajemen, pemasaran, keterampilan teknis, manajemen 

keuangan 

 

 

ABSTRACT 

Most of occupation of the residents at the village of Antasan Besar , sub district of 

Central  Banjarmasin is on the private sector, such as trade and services. One of  

the jobs which are being worked by the housewives at the local area of Jalan 

Pulau Laut and its surrounding work on making nylon crochet like school bags, 

briefcase, handbags, wallet, and other accessories. The business in this craft is 

still categories as small industry, and there are only few people who work and 

mailto:alfisaherni@yahoo.co.id
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make this craft. The development of this sector is quite slow. It is due to lack of 

technical skill, management, and marketing. Nylon crochet craft is one of small 

industry which  are mostly done by the people who live at sub district of Keraton 

Martapura.  Sub district of Martapura is about 40 km from Banjarmasin city.  

They still use the traditional  equipment in making the craft. The aim of the public 

service is to give the skill for the craftsmen of nylon crochet in order to increase 

their ability  in management, technical skill, marketing , and financial 

management . Hopefully, it will be able to increase their business. The people 

target in the activity of public service is the craftsmen of nylon crochet who live 

around Jalan Pulau Laut sub district of Central Banjarmasin. The method used in 

this activity is giving the lecture, discussion, and survey. The result of the activity 

is enhance the marketing of the product which currently is still local. Most of the 

participants are very enthusiastic to join the activity. It is expected to increase the 

ability in management, technical skill and marketing. 

Keywords : business management, marketing, technical skill, financial 

management 

   

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kota Banjarmasin (BPS) Kota 

Banjarmasin memiliki penduduk  sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9,381 

jiwa per km2. Kota Banjarmasin terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin 

Selatan dan Banjarmasin Utara dan terdiri dari 52 (lima puluh dua) Kelurahan. 

Dari 52 (lima puluh dua) Kelurahan yang ada di Wilayah Kota 

Banjarmasin salah satunya adalah di Kelurahan Antasan Besar Kecamatan 

Banjarmasin Tengah yang sebagian penduduknya bekerja pada sektor swasta 

perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang sedang digeluti oleh ibu – ibu rumah 

tangga saat ini khususnya yang berlokasi di Jalan Pulau laut dan sekitarnya yaitu 

rajutan benang nelon berupa tas sekolah, tas kantor, tempat HP ,dompet, asesories 

lainnya.  

Usaha kerajinan/industri ini kurang berkembang yang disebabkan berbagai 

indicator sebagai berikut: 

1) Menurunnya produktivitas dari hasil pengrajin rajutan benang nilon  saat ini 

dikarenakan modal yang mereka miliki sangat terbatas sehingga 
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mengakibatkan penurunan terhadap daya produktivitas masing-masing 

pengrajin ayaman. 

2) Persaingan pasar terhadap produk-produk lain yang serupa kian semarak. 

3) Aktivitas para pengrajin untuk lebih giat mempromosikan dan mendesain 

hasil kerajinannya  sangat kurang, terkesan menunggu pesanan. 

4) Para pengrajin belum ada pengelolaan keuangan yang baik. 

Realisasi dari kegiatan ini, diharapkan akan dapat memberikan input serta 

solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pengrajin  rajutan benang nilon yang 

saat ini  sehingga dapat memberikan motivasi terhadap pengrajin tas rajutan 

benang nilon untuk lebih meningkatkan kualitas, produktivitas sehingga dapat 

bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis. 

Tujuan  dari pelaksanaaan  kegiatan ini penyuluhan manajemen usaha 

pengrajin rajutan benang nilon Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah 

1.  Meningkatkan kemampuan pengrajin rajutan benang nilon di bidang 

manajemen usaha seperti pengelolaan keuangan dan pemasaran 

2. Diharapkan agar usaha para pengrajin rajutan benang nilon dapat menjadi 

usaha yang sehat, efisien dan mempunyai daya berkembang lebih lanjut. 

 

 

KHALAYAK SASARAN 

Untuk lebih mengintensifkan kegiatan ini maka ditentukan khalayak 

sasaran sebagai berikut : perajin rajutan benang nilon, pemilik usaha, pengurus 

koperasi, tokoh masyarakat, instansi terkait / RT / Kelurahan. 

 

METODE 

Metode kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah survey, diskusi, 

dan ceramah. 

Tahap pembuatan dan pengembangan terdiri dari : 

1. Survey pendahuluan meliputi : 

- Perkenalan (tim dengan pejabat setempat) 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

12 

 

- Penjelasan mengenai tujuan kegiatan 

- Penentuan rencana tempat, waktu, jadwal dan materi yang disampaikan. 

2. Diskusi survey pendahuluan meliputi : 

- Hasil pembicaraan dengan lurah dan camat 

- Alokasi waktu 

- Urutan materi ceramah 

3. Pembinaan dan Penyuluhan I meliputi : 

- Penyampaian materi 

- Diskusi 

- Evaluasi  

4. Pembinaan dan Penyuluhan II meliputi : 

- Pembinaan sehubungan dengan kegiatan di lapangan 

- Pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan 

5. Evaluasi meliputi : 

- Pengertian para peserta pembinaan terhadap materi yang disampaikan. 

- Manfaat dari materi yang disampaikan. 

- Manfaat sarana-sarana yang diberikan oleh Tim. 

- Manfaat kerjasama diantara mereka. 

Rancangan Evaluasi 

1. Pre Test (sebelum mendapatkan pembinaan)  

2. Post Test (setelah mendapatkan pembinaan) 

3. Setelah dilakukan melalui wawancara langsung kepada para peserta 

pembinaan. 

 

PEMBAHASAN 

Penyampaian penyuluhan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian 

penyuluh ke dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan yang dilaksanakan ditempat/rumah 

pemilik usaha dan pengrajin secara bergantian sesuai materi yang disampaikan 

antara lain :“ 
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I. Penyuluh : Hj.Erni Alfisah,SE.,MM dengan materi Pembukuan” 

menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut :”. Arti penting pembukuan, 

Kegunaan pembukuan, Prosedur pembukuan, Macam dan bentuk 

pencatatan, Laporan Keuangan dan pembukuan. 

II. Penyuluh : Drs. H. Akhmad Samhudi, MM. Penyuluhan dengan materi : 

“Pemasaran” menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Arti Pemasaran, 

Perencanaan pemasaran, Ramalan penjualan, Kebijaksanaan pemasaran, 

Pengendalian peningkatan efisiensi pemasaran,  “Produksi, Perhitungan 

Biaya Produksi dan Laba”. 

III. Penyuluh : “Syahrani,” SE.MM. Penyuluhan dengan materi : 

“kewirausahaan” menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut :Pengertian 

dan kegunaan kewirausahaan, Hal-hal yang berhubungan dengan 

kewirausahaan, Pengorganisasian kewirausahaan,Sifat-sifat yang harus 

dimiliki wirausaha,Hal-hal yang tidak disukai oleh pembeli. 

    

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

1. Pengrajin rajutan benang  nilon ini masih dalam jumlah yang relatif kecil hal 

ini menunjukkan bahwa sektor usaha ini masih belum berkembang yang 

disebabkan oleh adanya masalah berupa kekurangan modal, keterampilan 

teknis yang kurang memadai, manajemen usaha yang lemah serta dalam hal 

memasarkan produknya. 

2. Kegiatan penyuluhan bertujuan meningkatkan kemampuan pengrajin rajutan  

benang nilon di bidang manajemen, kecakapan teknis usaha, pemasaran dan 

pengelolaan keuangan. 

3. Dengan diadakannya pembinaan berupa penyuluhan dan pendampingan 

terhadap pengrajin rajutan benang nilon dapat meningkatkan kualitas serta 

mengembangkan desain hasil kerajinannya, mencari solusi membuka 

peluang pemasaran, sehingga mampu bersaing. 
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ABSTRAK 

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

karyawan tentang manajemen pemasaran kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais 

Buntok, dimana dengan adanya penyuluhan tanggal 11 Mei sd 13 Mei 2017 Pukul 

15.00 Wib sd 17.00 WIB bertempat Di Buntok Kalimantan Tengah bisa 

bermanfaat bagi karyawan agar bisa memasarkan produk bukan hanya di wilayah 

sekitar tetapi bisa dipasarkan di luar daerah Buntok. Pemasaran dimulai dari 

daerah Buntok misalnya penjualan kerupuk di pasar, penjualan di mini market, 

dan kios – kios sembako. Selain itu, dengan adanya penyuluhan juga mengetahui 

bagaimana menjaga kualitas produk, merk, kemasan,dan target mana yang 

dipasarkan`juga bisa kenal teknologi bagaimana cara memasarkan melalui media 

internet (BBM, LINE, WA, FB dan lain- lain). 

 

 

ABSTRACT 

This devotion aims to improve the acknowledge and understanding of one 

marketing management employees onion crackers and fish crackers lain buntok, 

where suppose with the counseling date of 11 May to 13 May 2017 at 15.00 pm 

up to 17.00 wib located in Buntok. Kalimantan Tengah can be useful for 

employees to be marketing the product not only in the surrounding area but can be 

marketed outside the Buntok City. Marketing starts from Buntok areas such as the 

sale of crackers in the market, sales in mini markets, and food stalls. With the 

counseling also know how to maintain the quality of product, brands, packing, 

and target which is marketed also can know the technology how to market through 

internet media (BBM, LINE, WA, FB, and other). 

 

 

PENDAHULUAN 

Peluang usaha baru dengan menjalankan industri rumahan Kerupuk 

Bawang Buntok diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi 

semua orang (apabila sudah berkembang). 

mailto:khairul@gmail.com
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Ikan lais banyak dijumpai di sungai daerah Buntok, karenanya harga  ikan 

lais di sana masih jauh di bawah harga kota. produksi industri rumahan “kerupuk 

bawang dan kerupuk ikan lais” dijual dengan harga ekonomis dan mudah 

terjangkau, “kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais” ini hanya di buat daerah 

Kalimantan Tengah saja. 

Bahan baku ikan lais yang cukup melimpah tidak membuat usaha kerupuk 

ikan lais ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat karena para 

pembuat kerupuk ikan lais belum menjalankan strategi pemasaran yang tepat 

dalam penjualannya. 

Alma (2011) menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah 

merencanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran 

perusahaan ataupun bagian dipemasaran. 

Pada dasarnya pemasaran merupakan strategi yang harus dipikirkan oleh 

para pembuat kerupuk ikan lais untuk meningkatkan nilai tambah produknya. 

Untuk itu sangat diperlukan pelatihan penerapan strategi pemasaran terhadap 

pembuat kerupuk ikan lais dan kerupuk bawang di Daerah Buntok Kalimantan 

tengah. Dengan adanya penyuluhan pemasaran diharapan agar kiranya karyawan 

industri rumahan “kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais” memahami bagaimana 

meningkatkan volume penjulan melalui pasar yang bagaimana agar “kerupuk 

bawang dan kerupuk ikan lais” menjadi pasaran, dimana di setiap daerah 

“kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais” selalu ada untuk dikonsumsi. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh pengusaha dan 

karyawan pembuat kerupuk ikan lais dan kerupuk bawang serta beberapa anggota 

masyarakat yang tertarik membuka usaha pembuatan kerupuk tersebut. 
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METODE 

Metode kegiatan pendekatan di sampaikan berupa penyuluhan dan 

diskusi/wawancara secara langsung dengan karayawan produk industri rumahan 

“kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais” 

 

PEMBAHASAN 

Target pemasaran harus kita kuasasi terlebih dahulu sebelum memasarkan 

produk yang dijual. target yang tidak pas adalah menawarkan produk makanan 

kepada yang tidak ingin, tidak lapar, tidak sesuai selera atau bahkan alergi bisa 

merusak produk kita Maka ada baiknya ketahui orang yang anda tawarkan di 

pasar tersebut. 

Selain tentang target pemasaran, materi lain yang disampaikan dalam 

penyuluhan adalah cara memasarkan produk tersebut, yaitu harus mengetahui 

daerah pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Industri Rumahan 

kerupuk bawang dan kerupuk ikan lais menjual hasil produksinya jangan hanya di 

di wilayah daerah saja tetapi bisa meliputi berbagai di luar daerah, misalnya 

wilayah diluar Buntok yaitu Amuntai, barabai, Kandangan dan lain – lain. 

Materi selanjutnya yang disampaikan adalah berkaitan dengan kemasan 

kerupuk. Kemasan memainkan peran penting dalam penjualan guna meningkatkan 

nilai jual produk. Kemasan akan menjadi identitas produk, dalam hal ini dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label 

yang terdapat dalam kemasan. Dengan adanya kemasan kerupuk yang baik, maka 

akan meningkatkan efisiensi, misalnya memudahkan perhitungan (satu kemasan 

berisi 10, 1 lusin, 1 gross dan sebagainya), memudahkan pengiriman dan 

penyimpanan. Karena hal ini penting dalam dunia perdagangan, yakni : 

Menambah daya tarik pembeli, saran informasi dan iklan serta memberi 

kenyamanan bagi pemakai. 

Selain kemasan sebagai media penyuluhan dan petunjuk, kemasn juga 

berguna bagi pemerintah karena kemasan dapat digunakan sebagai usaha 

perlindungan konsumen. Bagi konsumen kemasan dapat digunakan sebagai 
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sumber informasi tentang isi produk dan ini diperlukan dalam mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari 23 orang peserta yang hadir dalam pelatihan, 65% peserta sudah 

menjual kerupuk tersebut yang sudah digoreng dan masih mentah, 30% peserta 

(masyarakat) menjual kerupuk yang sudah digoreng karena mereka memiliki 

warung, kios, toko pencerekenan, dan 5 % penjualan kerupuk mentah saja yang 

dijual keluar kota Buntok. 

Peserta penyuluhan mengemukakan bahwa kendala yang mereka rasakan 

saat ini adalah masalah ketidakmampuan finansial sebagai modal awal usaha dan 

sebagian peserta sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan 

keahlian, tidak memiliki pengalaman, kurang percaya diri, takut gagal, kurang 

terampil dalam berkomunikasi dan kurang informasi untuk mengelola pemasaran 
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produk kerupuk ini sehingga takut kalah bersaing yang terdapat pada kendala 

eksternal seperti tingginya tingkat bersaing. 
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ABSTRAK 

Dari hasil penyuluhan dan sosialisasi Dalil-Dalil Zakat, Zakat Profesi, Infaq, 

Sadhaqoh Masyarakat Profesi Di Kota Banjarmasin maka : Diketahuinya lebih 

jelas dalil-dalil hukum positif dan dalil-dalil Al Qur’an serta hadits Nabi 

Muhammad SAW tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh. Dapat diketahui lebih jelas 

tentang Zakat Profesi, dengan dukungan dalil-dalil naqli dan aqli berupa nisab 

zakat profesi tersebut sebesar 5 wasaq makanan pokok atau setara 522 Kg Beras 

yang dapat dikonversi dengan uang setara Rp 5.220.000 per bulan, dan tanpa 

dipersyaratkan haulnya, serta kadar zakatnya sebesar 2,5%. Perlunya pengelolaan 

zakat secara profesional baik cara pengumpulan, pendistribusian kepada asnaf 

yang berhak menerima zakat. Peserta umumnya memahami dan mengerti tentang ; 

Zakat, Zakat mal, Zakat fitrah, Zakat Profesi, infaq dan shadaqoh. Mengerti 

Sebagai Pekerja yang berbasis Islami . Paham Maksud Dari diadakannya Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ). Mengerti pengelolaan UPZ harus dalam perspektif 

islami. Paham hal-hal penting dalam bertugas agar mendapat redha Allah. Paham 

hal-hal haram yang wajib dihindari petugas UPZ. Mengerti dan memahami cara 

berkomunikasi dengan calon Muzakki. Mengerti konsep Zakat infaq shadaqah 

dalam Perspektif Islami. Memahami beberapa ayat Al Qur’an yang memotivasi 

dalam  berzakat infaq shadaqoh. 

Kata Kunci : Dalil-Dalil Zakat, Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh 

 

 

ABSTRACT 

From the results of extension and socialization Principles of  Zakat, Zakat 

Profession, Infaq, Sadhaqoh, Professional Society In Banjarmasin City then : 

Knowledge more clearly the positive legal arguments and arguments of the Qur'an 

and the hadith of Prophet Muhammad SAW about Zakat, Infaq, and Shadaqoh. 

Can be known more clearly about Zakat Profession, supported by the arguments 

naqli and aqli in the form of nisab zakat profession is 5 wasaq main food or 

equivalent 522 Kg Rice that can be converted with money equivalent to Rp 

5.220.000 per month, and without the required haulnya, and zakat content of 

2.5%. The need for professional management of  zakat in both ways of collection, 

distribution to asnaf who is entitled to receive zakat. Participants generally 

understand and understand about; Zakat, Zakat Mall, Zakat Fitrah, Zakat 

Profession, Infaq and Shadaqoh. Understanding As an Islamic-based Worker. 
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Understanding the Purpose of the holding of the Zakat Collection Unit (UPZ). 

Understanding UPZ management must be in an Islamic perspective. Understand 

the important things in the task of getting redha God. Understand the haram things 

that UPZ officers should avoid. Understand and understood how to communicate 

with prospective Muzakki. Understand the concept of Zakat, infaq, shadaqah, in 

an Islamic Perspective. Understanding some verses of the Qur'an that motivate in 

the Zakat, infaq,  shadaqoh. 

Keywords : Principles of Zakat, Profession Zakat, Infaq, Shadaqoh 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Pemberdayaan Masyarakat merupakan langkah yang strategis dalam 

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian 

terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui peningkatan kesejahteraan dan 

penyediaan lapangan kerja guna mengurangi kesenjangan dan tingkat 

kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan masyarakat 

harusnya terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan 

mikro yang meliputi :  

1). Penciptaan iklim yang kondusif dan usaha dalam rangka membuka 

kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai 

adanya efisiensi ekonomi;  

2). Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMK untuk meningkatkan 

akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan 

kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya 

lokal yang tersedia; berupa akses dana usaha. 

3). Salah satu akses dana yang berpotensi besar ialah bersumber dari zakat, 

infaq,dan shadaqoh.  

4). Saat ini potensi sumber dana yang amat besar dan masih minim digarap ialah 

melalui sumber dana zakat profesi. Aktifnya para petugas Amil untuk 

menerima potensi zakat infaq shadaqoh telah didukung dengan dalil Al 

Qur’an Surah At Taubah ayat 103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan 
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mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. 

Perumusan Masalah 

Dari banyaknya permasalahan klasik yang dihadapi berupa kesejahteraan 

masyarakat seperti pada uraian di atas, kami merasa tertarik berpartisipasi 

memberikan motivasi untuk mengatasi salah satu yang dihadapi masyarakat, 

yakni ; lemahnya penyelenggaraan UPZ dalam menggali sumber dana potensial 

dari sektor zakat profesi. 

Secara sederhana kami kemukakan perumusan Masalah dalam pengabdian 

masyarakat ini ialah : 

(1). Apa yangdimaksud dengan Zakat Profesi ? 

(2). Bagaimana cara memberdayakan UPZ untuk menggali dana zakat profesi 

sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat  ? 

Tujuan Kegiatan 

Secara umum Tujuan Kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini ialah memberikan pemahaman tentang zakat profesi 

dalam perspektif ekonomi islam dan cara menggali dana zakat profesi dimaksud 

melalui profesi-profesi yang ada di masyarakat kota Banjarmasin.  

 

KHALAYAK SASARAN 

Adapun khalayak sasaran pertama ialah pelaku Usaha atau pengelola UPZ 

pada masjid-masjid atau isntansi yang relevan sebagai mitra usaha Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam periode Agustus sampai 

dengan Desember tahun 2017. Karena keterbatasan dana dan sarana, maka 

khalayak sasaran ditetapkan hanya maksimum sebanyak 20 orang saja dari 

berbagai UPZ dan profesi tersebut. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah 

berupa penyuluhan secara langsung dengan mengadakan ceramah dan tanya 

jawab, dengan model PAA (Participatory Active Appraisal), yang mana kegiatan 

penyuluhan tersebut sepenuhnya dilakukan dengan secara aktif mengikut sertakan 

peserta dalam setiap topik yang dibicarakan, dan diharapkan banyak muncul 

respon berupa pertanyaan, dan pernyataan pendapat dari para peserta, sehingga 

diharapkan mampu menarik minat yang lebih tinggi dari para peserta sebagai 

pelaku UPZ melaksanakan kegiatan usahanya menjadi amilin yang berhasil dan 

berbasis dengan perspektif islami, serta kesadaran para muzakki dari berbagai 

kalangan profesi untuk melaksanakan kewajibannya melalui jalur zakat profesi. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penyuluhan dan Sosialisasi 

Peserta penyuluhan dan sosialisasi mengetahui aturan hukum positif dan 

dalil-dalil Al Qur’an serta Hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat sebagai 

berikut : 

1). Dalil/Aturan Hukum Positif Tentang Zakat 

1. UU No.23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

2. PP No.14/2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23/2011 

3. Permenag No.30/2016 Tentang Tugas, Fungsi Baznas 

4. Peraturan Baznas No.2/2016 tentang Pembentukan  dan Tata kerja Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ). 

2). Dalil-Dalil Al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Zakat 

Dengan mengeluarkan Zakat, / Infaq, / Shadqah, / Wakaf, merupakan 

suatu amal baik. Atau perbuatan baik. Setiap kebaikan, maka Allah ganti 

sedikitnya 10x, bahkan dalam hal-hal tertentu Allah ganti dengan dilipat-

gandakannya sebanyak 700x. Insha Allah, Allah lipat gandakan rezekinya 

sebanyak 10x sampai dengan 700x Aamiiin YRA. Sesungguhnya Allah tidak 

pernah mengingkari janjiNya 
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Keluaran Hasil Penyuluhan Dan Sosialisasi 

Deskripsi Tanggapan Peserta 

Angket yang disajikan kepada peserta sebanyak 8 item, untuk mengetahui 

seberapa besar persepsi peserta terhadap unit pengumpul zakat (UPZ) tentang 

tugas mereka tekuni selama ini kaitannya dengan zakat, infaq, shadaqoh. Sebagai 

dasar untuk mengelompokkan  hasil rata-rata tanggapan atau persepsi peserta 

masing-masing dari item dalam angket yang dipersepsikan dijelaskan sebagai 

berikut :  

(1). Semua peserta menyatakan setuju dan sangat setuju mengerti tentang ia 

bertugas sebagai pekerja yang berbasis islami. Nilai rata-rata sebesar 4,90 

menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa 

mengerti tentang ia bertugas sebagai pekerja yang berbasis islami. 

(2). Semua peserta menyatakan sangat setuju, peserta paham yang dimaksud 

dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Nilai rata-rata sebesar 5,0 

menunjukkan bahwa semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa 

mengerti tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

(3). Semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa mengerti bahwa 

pengelolaan UPZ merupakan usaha kegiatan yang berbasis usaha dalam 

perspektif islami.  

(4). Semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa paham hal-hal penting 

dalam bertugas agar mendapat redha Allah. 

(5). Setelah diadakan penyuluhan dan sosialisasi peserta semuanya (100%) atau 

dengan Nilai rata-rata sebesar 5,0 menunjukkan bahwa semua peserta 

menyatakan sangat setuju bahwa paham hal-hal haram yang wajib dihindari 

sebagai petugas UPZ. 

(6). Semua peserta menyatakan setuju dan sangat setuju harus mengerti cara 

berkomunikasi dengan calon Muzakki. Nilai rata-rata sebesar 4,90 

menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa 

mengerti tentang ia harus cara berkomunikasi dengan calon Muzakki. 
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(7). Secara keseluruhan semua peserta (100%) menyatakan setuju dan sangat 

setuju, bahwa harus Mengerti konsep Zakat infaq shadaqah pada Unit 

Pengumpul Zakat dalam perspektif islami. Nilai rata-rata sebesar 4,90 

menunjukkan bahwa hampir semua peserta menyatakan sangat setuju bahwa 

petugas UPZ harus mengerti konsep Zakat infaq shadaqah dalam perspektif 

islami. 

(8). Semua peserta (100%) menyatakan sangat setuju bahwa peserta mengetahui 

beberapa ayat Al Qur’an yang memotivasi dalam  mengelola UPZ. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

1). Diketahuinya lebih jelas dalil-dalil hukum positif dan dalil-dalil Al Qur’an 

serta hadits Nabi Muhammad SAW tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh. 

2). Dapat diketahui lebih jelas tentang Zakat Profesi, dengan dukungan dalil-

dalil naqli dan aqli berupa nisab zakat profesi tersebut sebesar 5 wasaq 

makanan pokok atau setara 522 Kg Beras yang dapat dikonversi dengan 

uang setara Rp 5.220.000 per bulan, dan tanpa dipersyaratkan haulnya, serta 

kadar zakatnya sebesar 2,5% 

3). Perlunya pengelolaan zakat secara profesional baik cara pengumpulan, 

pendistribusian kepada asnaf yang berhak menerima zakat. 
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4). Peserta umumnya memahami dan mengerti tentang materi yang 

disampaikan oleh tim pengabdi. 
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ABSTRAK 

Kain Sasirangan adalah salah satu kain khas yang berasal dari Kalimantan 

Selatan, yang saat ini sudah menjadi salah satu potensi bisnis yang 

perkembangannya cukup pesat di Kalimantan Selatan khususnya di kota 

Banjarmasin. Kampung Sasirangan yang berlokasi di Kelurahan Seberang Mesjid 

adalah salah satu pusat kain sasirangan yang ada di Kota Banjarmasin. Usaha-

usaha sasirangan yang berada di lokasi ini adalah usaha-usaha yang sebagian 

besar adalah usaha-usaha rumah tangga yang dikelola secara tadisional terutama 

dalam pengelolaan keuangannya sehingga tidak dapat diketahui secara pasti hasil 

yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kegiatan pengabdian yang 

dilakukan bagi pelaku usaha sasirangan di Kampung Sasirangan Kelurahan 

Seberang Mesjid ini adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

pencatatan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan dengan melakukan 

penyusunan laporan keuangan melalui kegiatan pelatihan yang diisi dengan 

pemberian materi berupa ceramah, tutorial dan diskusi. Hasil kegiatan pelatihan 

ini menunjukkan adanya pemahaman tentang pentingnya penyusunan Laporan 

keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan usaha yang dijalankan, dan ada 

keinginan untuk menerapkan dalam usaha tersebut antara lain dengan 

menempatkan tenaga yang memiliki keahlian dalam bidangnya, dan melatih 

karyawan yang ada agar memiliki pemahaman dan keahlian dalam menyusun 

laporan keuangan tersebut.  

Kata Kunci: Laporan, keuangan, pelatihan, sasirangan 

 

 

ABSTRACT 

Sasirangan is one of the special cloth originated from South Kalimantan. 

Nowadays, Sasirangan cloth has become a big potention of business in South 

Kalimantan especially in Banjarmasin city. Kampong Sasirangan which is located 

in the village of Seberang Mesjid  is one of the center of Sasirangan in 

Banjarmasin which is mostly small business managed traditionally especially in 

its financial management. It causes most of  the people who own the business do 

not know how to manage their financial performance. The activity in the public 

service conducted the training for the owners of Sasirangan business in kampong 

sasirangan to  make the financial report in order to know the financial 
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performance of their business. The activity of the training contained the material 

of accounting cycle given by speech, tutorial and discussion. The result of the 

training is to enhance the awareness of the owner of Sasirangan business to 

manage the financial performance by hiring the person who owns the skill and 

giving the training of making financial report for their employee   

Keywords : Financial, report, sasirangan, statement, training  

 

 

PENDAHULUAN 

Sasirangan adalah kain tradisional khas Kalimantan Selatan, yang menjadi 

salah satu cinderamata para wisatawan yang berkunjung di Kalimantan Selatan. 

Pada awalnya kain sasirangan hanya dipakai oleh kaum bangsawan kerajaan atau 

digunakan pada saat upacara adat tertentu. Namun seiring dengan perkembangan 

jaman maka kain sasirangan saat ini sudah menjadi kain khas masyarakat Banjar 

yang telah menjadi potensi bisnis yang harus dikembangkan. 

Besarnya potensi bisnis kain sasirangan khas Kalimantan Selatan tersebut 

tentunya juga harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat 

diketahui kinerja keuangan dari usaha yang dijalankan tersebut karena 

pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting sebagi indikator 

kemajuan sebuah usaha. Pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan 

melakukan pencatatan yang baik seluruh aktivitas usaha yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka setiap 

kegiatan bisnis harus menerapkan akuntansi dalam kegiatan usahanya karena 

akuntansi adalah proses sistematis yang akan menghasilkan informasi keuangan 

yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

Informasi yang dihasilkan melalui proses akuntansi adalah berupa laporan 

keuangan yang meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan 

laporan arus kas. 

Para pengrajin sasirangan di kampung sasirangan pada umumnya masih 

melakukan pencatatan keuangannya secara tradisional, bahkan ada yang tidak 

melakukan pencatatan. Hal ini antara lain disebabkan ketidakpahaman dalam 

mencatat keuangan yang baik karena tidak ada tenaga khusus yang memiliki 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

29 

 

kemampuan mencatat dengan benar sesuai dengan kaedah pencatatan keuangan 

yang baik sehingga para pelaku bisnis ini tidak bisa mengetahui secara pasti 

apakah kinerja keuangannya mengalami perkembangan atau tidak. 

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan indikator yang sangat penting 

untuk menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Akuntansi sebagai alat yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi yakni berupa informasi laporan 

keuangan memiliki bagi sebuah usaha untuk 1). Mengetahui perkembangan 

kinerja perusahaan; 2) mengetahui, memilah dan memisahkan antara asset (harta) 

perusahaan dengan asset (harta) pribadi pemiliknya; 3) mengetahui posisi 

keuangan baik dari sumbernya maupun pengunaannya; 4) membuat anggaran 

yang baik; 5) melakukan perhitungan pajak yang tepat; 6) mengetahui arus kas 

selama periode tertentu. 

Mengingat pentingnya penerapan akuntansi dalam menjalankan kegiatan 

usaha khususnya para pengrajin sasirangan yang berada di Kampung Sasirangan 

di  Kecamatan Banjar Tengah, maka dipandang perlu memberikan pelatihan 

tentang pentingnya penerapan akuntansi agar para pelaku usaha sasirangan 

memiliki  pemahaman bagaimana membuat persamaan akuntansi, menjurnal dan 

memposting ke buku besar. Memiliki kemampuan  menyusun daftar saldo dan 

mencatat penyesuaian serta mampu menyusun laporan keuangan sehingga pada 

akhirnya usaha yang dijalankan dapat diketahui secara jelas perkembangan kinerja 

keuangannya. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah para pemilik usaha Sasirangan 

yang berlokasi di Kampung Sasirangan Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang berjumlah 20 orang. 

 

METODE 

Metode pendekatan yang dilaksanakan untuk mendukung program 

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Usaha Sasirangan Di Kampung Sasirangan 
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Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjar Tengah Kota Banjarmasin adalah 

berupa Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan, melalui pendekatan  metode 

ceramah untuk memotivasi para peserta agar memiliki semangat dan kemauan 

untuk menerapkan penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan usahanya 

dengan menjelaskan pentingnya dan manfaat yang akan diperoleh dengan 

menerapkan akuntansi dalam mengelola kegiatan usaha yang dijalankan. Di 

samping metode ceramah juga dilakukan dengan metode tutorial dengan 

memberikan contoh dan praktik penyusunan laporan keuangan serta dengan 

metode diskusi untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

menerapkan akuntansi dan dalam menyusun laporan keuangannya. 

ngai  

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Para pelaku usaha sasirangan di kampung Sasirangan Kelurahan Seberang 

Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagian besar belum 

melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dikarenakan minimnya 

pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan  yang 

baik. Melalui kegiatan pelatihan ini para pemilik usaha sasirangan memperoleh 

pemahaman tentang arti penting dan manfaat pengelolaan keuangan yang baik 

untuk mengetahui kinerja keuangan dan mengembangkan usaha yang lebih baik 

ke depannya di tengah persaingan yang semakin ketat. Kegiatan pelatihan ini juga 

membuka wawasan para pemilik usaha sasirangan untuk menerapkan pengelolaan  

keuangan yang baik dengan menyusun laporan keuangan yakni dengan 

menggunakan tenaga khusus yang memiliki keahlian di bidang akuntansi.  Para 

peserta pelatihan juga berharap ada lanjutan kegiatan pelatihan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dan juga berharap para instansi terkait seperti pihak 

Kelurahan memberikan dukungan dan fasilitas yang lebih baik dalam kegiatan 

pelatihan di masa yang akan datang 
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ABSTRAK 

Berdasarkan data statistik Uniska tahun 2016, jumlah mahasiswa yang terdaftar 

mencapai lebih dari 6.000 orang dan tidak menutup kemungkinan terdapat 

mahasiswa Uniska yang kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja banyak 

memberi dampak bagi mahasiswa baik positif maupun negatif. Oleh karena itu 

mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja haruslah tahu dan bisa membagi waktu 

agar dapat sukses dalam mengikuti perkuliahan dan juga menjalankan 

pekerjaannya.Dalam kegiatan penyuluhan ini, metode pelaksanaan kegiatan yang 

digunakan adalah dengan metode ceramah untuk menjelaskan materi penyuluhan, 

melakukan tanya jawab atau diskusi seputar strategi sukses kuliah sambil bekerja 

dan kendala-kendala yang peserta hadapi, sharing dari peserta tentang pengalaman 

kuliah sambil bekerja , kemudian penyuluh mengajukan pertanyaan secara tertulis 

untuk meminta umpan balik dari peserta penyuluhan. Pasca penyuluhan 

dilakukan, Secara spesifik hasil evaluasi terhadap peserta yang dilakukan pasca 

penyuluhan menunjukkan: Seluruh atau 100% dari peserta yang hadir menyatakan 

bahwa setelah mengikuti penyuluhan mereka menjadi memiliki wawasan dan 

mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai strategi sukses kuliah sambil 

bekerja yang seimbang dan tidak saling melemahkan. Dalam hal motivasi untuk 

tetap melakukan kedua aktifitas tersebut sejumlah 90% dari peserta yang hadir 

merasa termotivasi dan lebih optimis untuk bisa tetap menjalankan kuliah sambil 

bekerja dan 10% dari mereka merasa ragu-ragu atau pesimis bahwa mereka bisa 

menjalankan kedua hal tersebut yakni kuliah sambil bekerja secara seimbang 

dikarenakan pekerjaan yang mereka jalani banyak menyita waktu dan tenaga.  

Kata Kunci: Kuliah, Bekerja, Mahasiswa, Uniska 

 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of college students while working is also found at the Islamic 

University of Kalimkantan (UNISKA). Based on Uniska statistics in 2016, the 

number of registered students reached more than 6,000 people and did not rule out 

the presence of Uniska students who work while studying. Lectures while 

working a lot to impact students both positive and negative. Therefore, students 

who work while working should know and can divide the time to be successful in 

following the lecture and also run the work. In this extension activity, the method 

of execution of activities used is by lecture method to explain the extension 
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materials, conduct question and answer or discussion about college success 

strategies while working and the constraints that participants face, sharing from 

participants about college experience while working, then extension workers ask 

questions in writing to ask for feedback from extension participants. Post-

counseling was conducted, Specifically the results of the evaluation of the 

participants conducted post-counseling showed: All or 100% of the participants 

who attended said that after following the counseling they became insightful and 

got a clearer picture of college success strategies while working a balanced and 

not mutually weaken. In terms of motivation to keep both activities a certain 90% 

of the participants present feel motivated and more optimistic to be able to keep 

running college while working and 10% of them feel hesitant or pessimistic that 

they can run both of these things ie college while working in a balanced way 

because the work they are living a lot of time and energy consuming. 

Keywords: Lecture, Working, Student, Uniska 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut pengamat pendidikan, Utomo Dananjaya, kuliah sambil kerja 

merupakan upaya membuka gerbang dunia kerja karena akan mematangkan pola 

pikir individu untuk menghadapi dunia kerja, dapat menumbuhkan jiwa 

kemandirian, dan menghubungkan antara teori yang didapat di kampus dengan 

kenyataan yang ada di dunia kerja (Jajang, 2008).  

Kuliah sambil bekerja bukanlah hal baru dikalangan mahasiswa. 

Fenomena mengenai mahasiswa yang kuliah sambil bekerja juga ditemukan di 

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). Berdasarkan data statistik Uniska tahun 

2016, jumlah mahasiswa yang terdaftar mencapai lebih dari 6.000 orang dan tidak 

menutup kemungkinan terdapat mahasiswa Uniska yang kuliah sambil bekerja. 

Beragam alasan melatarbelakangi mahasiswa kuliah sambil bekerja, mulai dari 

masalah ekonomi, keinginan untuk membantu orangtua dalam membiayai kuliah, 

keinginan untuk hidup mandiri, mencari pengalaman sampai hanya karena ingin 

mengisi waktu luang. Hal ini sesuai dengan pendapat mahasiswa (dalam Media 

Indonesia) yang menyatakan bahwa alasannya menjalani kuliah sambil kerja 

adalah untuk mengisi waktu luang, mendapatkan uang saku untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan memperoleh ilmu.  
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Kuliah sambil bekerja banyak memberi dampak bagi mahasiswa baik 

positif maupun negatif. Dampak positif yang diperoleh oleh mahasiswa yang 

kuliah sambil bekerja adalah dapat menyalurkan hobi, memiliki pengalaman di 

luar kelas, memperoleh keterampilan, pengetahuan tentang berbagai macam 

pekerjaan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga dapat melatih kemandirian dan 

memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kuliah . Oleh karena itu 

mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja haruslah tahu dan bisa membagi waktu 

agar dapat sukses dalam mengikuti perkuliahan dan juga menjalankan 

pekerjaannya. Atas dasar latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam 

usulan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Mahasiswa kesulitan membagi waktu dan konsentrasi saat kuliah dan 

bekerja, banyak didapati pada mahasiswa kelas regular malam; Penurunan prestasi 

akademik; Mengalami keterlambatan kelulusan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam penyuluhan ini adalah mahasiswa Uniska pada 

berbagai bidang studi yang teridentifikasi memiliki nilai ujian yang lebih rendah 

dari teman-temanya yang kuliah tidak sambil bekerja. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan ini dimulai 

dengan melakukan sosialisasi dan pemberian informasi secara langsung kepada 

khalayak sasaran di lingkungan Uniska Banjarmasin. 

Dalam kegiatan penyuluhan ini, metode pelaksanaan kegiatan yang 

digunakan adalah dengan metode ceramah untuk menjelaskan materi penyuluhan, 

melakukan tanya jawab dan diskusi seputar strategi sukses dalam kuliah sambil 

bekerja dan kendala-kendala yang peserta hadapi, sharing dari peserta tentang 

pengalaman kuliah sambil kerja, kemudian penyuluh mengajukan pertanyaan 

secara tertulis untuk meminta umpan balik dari peserta penyuluhan. 
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KESIMPULAN 

Secara spesifik hasil evaluasi terhadap peserta yang dilakukan pasca 

penyuluhan menunjukkan: Seluruh atau 100% dari peserta yang hadir menyatakan 

bahwa setelah mengikuti penyuluhan mereka menjadi memiliki wawasan dan 

mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai strategi sukses kuliah sambil 

bekerja yang seimbang dan tidak saling melemahkan. Dalam hal motivasi untuk 

tetap melakukan kedua aktifitas tersebut sejumlah 90% dari peserta yang hadir 

merasa termotivasi dan lebih optimis untuk bisa tetap menjalankan kuliah sambil 
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bekerja dan 10% dari mereka merasa ragu-ragu atau pesimis bahwa mereka bisa 

menjalankan kedua hal tersebut yakni kuliah sambil bekerja secara seimbang 

dikarenakan pekerjaan yang mereka jalani banyak menyita waktu dan tenaga. 

Waktu adalah modal yang paling berharga. Namun, karena modal berharga ini 

didapatkan secara cuma-cuma, waktu banyak disia-siakan dan dianggap kurang 

berharga. Padahal, salah satu sifat waktu adalah cepat berlalu dan tidak mungkin 

digantikan ataupun diputar kembali. Keberhasilan dalam memanfaatkan waktu 

yang dimiliki menjadi salah satu kunci menuju keberhasilan hidup. Saat ni, kuliah 

sambil bekerja atau membuka usaha sudah menjadi tren gaya hidup mahasiswa. 

Bahkan sebagaian mahasiswa beranggapan bahwa kalau ada mahasiswa yang 

kerjanya cuma kuliah, berarti dia kurang gaul alias kuper. Kuliah sambil kerja 

bukan semata karena kebutuhan ekonomi. Namun, masih banyak hal yang 

bermanfaat lain yang bias diperoleh dari kegiatan ini. Memang, manfaat yang 

paling jelas terlihat adalah adanya penghasilan. Sementara manfaat lainnya antara 

lain lebih siap mental untuk memasuki dunia kerja, meningkatnya kepercayaan 

diri dan adanya kepuasan batin karena mampu memenuhi sebagian atau seluruh 

kebutuhan secara mandiri.  
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ABSTRAK 

Tujuan utama dalam pengabdian ini adalah untuk : (1) Untuk mendampingi 

masyarakat Kelurahan Gambut Barat untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. (2) mendampingi masyarakat Kelurahan Gambut Barat untuk 

meningkatkan nilai guna pisang sebagai potensi masyarakat .(3) mendampingi 

masyarakat dalam memasarkan produk dari olahan pisang. Pengabdian ini 

dilakukan dengan metode metode transfer ilmu dari dosen kepada masyarakat 

sasaran. 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Peningkatan Ekonomi, Pelatihan, Pembuatan 

Produk. 

 

ABSTRACT 

The main objectives in this service are to: (1) foster entrepreneurship spirit for the 

poor through the formation of joint business group. (2) Empowering the potential 

of the poor in increasing family income through increasing productive economic 

enterprises. 

Keywords : Empowerment. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kelurahan Gambut Barat merupakan salah satu kelurahan yang berada di, 

Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dilihat dari potensi demografinya, di 

Kelurahan Gambut Barat terdapat lahan kebun masyarakat yang cukup luas. Di 

kebun tersebut, masyarakat menanam yang mayoritas adalah padi. Kita tahu 

bahwa padi memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan uang 

bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat biasanya menanam 

pohon pisang sebagai tanaman selingan. 

mailto:periyadi582@ymail.com
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Pisang tersebut nantinya akan dijual kepasar secara utuh dan nilai uang 

yang dihasilkan masih cukup rendah. Melihat permasalahan tersebut, dan potensi 

daerahnya, maka berangkat dari hal tersebut kami mengusulkan program 

pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan 

Gambut Barat. Program tersebut adalah pelatihan membuat berbagai macam 

produk makanan dari bahan dasar pisang, dengan  harapan mampu membantu 

meningkatkan perekonomian di Kelurahan Gambut Barat tersebut.  

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah 

tangga yang ada di wilayah kelurahan gambut barat dengan target peserta 

sebanyak 20 (dua puluh) orang. 

 

METODE  

Adapun Metode pelaksanaan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat ini 

yaitu dengan metode yang meliputi  penyuluhan, pelatihan dan pendampingan 

masyarakat atau ibu-ibu ruah tangga yang ada diwilayah Kelurahan Gambut 

Barat. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar mencakup beberapa 

komponen sebagai berikut: 

1. Keberhasilan target jumlah peserta pemberdayaan. 

2. Ketercapaian tujuan pengabdian dibidang pemberdayaan 

3. Ketercapaian target materi tentang peningkatan ekonomi keluarga yang telah 

direncanakan 

4. Kemampuan peserta dalam pemahaman untuk dapat berwirausaha 

Ketercapaian tujuan pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi 

masyarakat dilingkungan kelurahan gambut secara umum sudah baik, namun 

keterbatasan waktu mengakibatkan tidak semua materi dapat disampaikan secara 
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detil. Namun dilihat dari hasilnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan 

ini dapat tercapai. 

Dengan memanfaatkan olahan pisang, khususnya hasil produk seperti 

kripik pisang yang diberi kemasan dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan 

memberikan warna baru pagi pasar khususnya diwilayah Kelurahan Gambut 

diharapkan menjadi oleh-oleh bagi konsumen, sehingga mampu menembus 

pemasaran yang awalnya hanya dijual dipinggir jalan wilayah gambut yang nilai 

jual masih rendah kini diharapkan mampu melambung tinggi harga jualnya. 

Dengan adanya hasil pengolahan pisang tersebut diharapakan mampu 

meningkatkan nilai jual dipasaran sehingga perekonomian masyarakat dan taraf 

hidup masyarakat wilayah gambut jadi lebih meningkat. 

Adanya perubahan  usaha pengolahan produk makanan dari  bahan dasar 

pisang ini membuat pisang menjadi nila guna yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Kini banyak para ibu-ibu ataupun keluarga yang ada di wilayah Kelurahan 

Gambut memulai usaha dalam industry rumah tangga mengolah pisang menjadi 

berbagai varian. Seperti kripik pisang dengan berbagai varian rasa, pisang kukus, 

serta pisang goring yang bentuknya dirubah dalam bermacam bentuk sehingga 

dapat menarik konsumen. 

Dari segi pemasarannya pemerintah Kelurahan gambut dapat memfasilitasi 

dan menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk dapat memasarkan hasil 

produknya agar lebih tersusun atau tertata rapi.  

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

40 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi keluarga ini memberi 

manfaat bagi masyarakat. Ini tampak dari antusiasnya masyarakat dalam tanya 

jawab dan termotivasi mengembangkan kreatifitas usahanya. Sehingga kegiatan 

ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. 

Hambatan yang ditemui pada saat kegiatan ini adalah menyesuaikan 

jadwal masyarakat dengan jadwal kegiatan karena hampir seluruh mereka bekerja 

sebagai petani di siang hari. Faktor tersebut juga menjadi kendala untuk 

melakukan kegiatan ini. Untuk kedepanya tim dan masyarakata setempat berharap 

adanya pembinaan dan follow up yang keberlanjutan untuk kegiatan yang seperti 

kegiatan ini di masyarakat. Seluruh masyarakat penerima materi pemberdayaan  

berharap akan ada keberlanjutan kegiatan ini dengan penyuluhan-penyuluhan 

ataupun pemberdayaan dengan materi lainnya serta adanya pembinaan. 
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ABSTRAK 

Inovasi produk dan kemasan merupakan salah satu strategi pemasaran untuk 

kelangsungan hidup dan profitabilitas usaha yang masih belum dipahami oleh 

pelaku usaha khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM)  yang ada di Jalan Pulau 

Laut Rt 3 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah yang terdiri 

dari beberapa usaha yaitu usaha pembuatan roti, kue Untuk-untuk, kue basah khas 

Banjar dan Rempeyek.  Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan 

informasi (penyuluhan) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) tentang pentingnya 

inovasi produk dan kemasan, menanamkan kesadaran kepada pelaku usaha 

tersebut agar dapat terus berkreasi dan berinovasi demi kelangsungan hidup 

usahanya. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu respon positif dari semua peserta yang 

terlihat dari banyaknya pertanyaan dari peserta serta diskusi yang berjalan secara 

aktif, serta pelaku usaha  memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan 

inovasi  pada produk yang mereka hasilkan serta inovasi pada kemasannya.   

Kata kunci : Usaha Kecil Menengah (UKM), Bauran pemasaran, inovasi produk, 

inovasi kemasan 

 

 

ABSTRACT 

Product and packaging innovation is one of the marketing strategies for the 

viability and profitability of the business which is still not understood by 

businessmen in particular small and Medium Businesses (SMEs) that are in the 

Jalan Pulau laut Rt 3 Kelurahan Antasan Kecamatan Banjarmasin Tengah which 

consists of some of the effort that is making business For bread,  Untuk-untuk,  a 

typical wet Banjar and Rempeyek. The purpose of the activities of this devotion is 

to give information (extension) for small to medium enterprise (SME) about the 

importance of product and packaging innovation Instilled the awareness to such 

trade in order to continue to create and innovate for the sake of the survival of his 

business. The results of such activities, namely a positive response from all 

participants are visible from the large number of questions from participants and 

discussion that goes actively. Businessmen have an understanding and awareness 

to innovate on the product they produce as well as innovation in packaging.    
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Keywords : small and Medium Businesses (SME), marketing mix, product 

innovation, packaging innovation. 

 

 

PENDAHULUAN 

UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu bentuk bisnis atau 

sektor bisnis yang sangat penting di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sektor 

tersebut cukup banyak menyerap sektor tenaga kerja serta  yang dapat bertahan 

pada masa krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 serta krisis 

global pada tahun 2008. Menurut data Kemenkop UKM pada tahun 2012 saja 

sebesar 97.16% tenaga kerja Indonesia terserap pada usaha UKM dan mikro. Dan 

pada tahun 2012 juga sektor UKM dan mikro dapat menyumbang lebih dari 56% 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan sekitar 10% dari sektor ekspor (Kementerian 

Koperasi dan UMKM 2013).  

UKM merupakan sektor usaha dengan modal terbatas serta kadang-kadang 

dengan pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang terbatas pula. Sedangkan 

salah satu syarat maju dan berkembangnya suatu usaha yang bersifat dinamis dan 

tidak pasti yaitu pelaku usaha dituntut mempunyai jiwa entrepreuner yang 

inovatif dan kreatif untuk produk atau jasa yang dihasilkannya. Tugas seorang 

pemasar adalah menyusun program atau rencana pemasaran guna mencapai tujuan 

yang diharapkan perusahaan. Menurut Kotler (2005:17) program pemasaran 

merupakan program yang terdiri dari beberapa keputusan tentang bauran alat-alat 

pemasaran yang digunakan. Bauran pemasaran (marketing mix) itu sendiri yaitu 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan secara terus menerus agar 

mencapai tujuan perusahaan pada pasar sasaran yang ditujunya. Alat-alat bauran 

pemasaran terdiri dari empat kelompok yang luas yang disebut 4P yaitu produk 

(product), harga (price),  tempat (place), promosi (promotion). Apabila salah satu 

unsur dalam bauran pemasaran tersebut tidak ada atau tidak dijalankan secara 

benar maka program pemasaran tidak akan berjalan secara efektif dan tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai. 
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KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah usaha roti dan kue Untuk-

untuk Ibu Aina dan usaha Rempeyek dan Kue Basah Hj. Rabiatul Adawiyah yang 

berada di Jalan Pulau Laut Rt 3 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin 

Tengah. 

 

METODE 

Metode kegiatan dalam pengabdian ini adalah penyampaian materi dan 

diskusi. 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan penyuluhan Inovasi produk dan kemasan yang dilakukan dengan 

metode penyuluhan dan diskusi mendapat respon yang positif dari ibu-ibu pelaku 

usaha, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Antusiasme dari para 

peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dari mereka dan diskusi yang berjalan 

secara aktif. Inovasi bagi kue-kue dan snack yang mereka produksi sangat perlu 

dilakukan karena produk tersebut merupakan kue dan snack tradisional yang 

konsumennya hanya terbatas kalangan tertentu sehingga agar usaha tersebut 

berjalan secara kontinyu serta dapat meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh 

kue Untuk-untuk (kue tradisional khas Banjar) dibuat dengan berbagai variasi isi 

dan rasa dan bentuk yang menarik dengan tanpa meninggalkan rasa aslinya, 

sehingga konsumennya tidak hanya terbatas kalangan tertentu saja tetapi dapat 

lebih luas lagi. Selain itu agar lebih meningkatkan nilai jualnya kue-kue tersebut 

dikemas dengan kemasan yang menarik sehingga dapat dijual di toko-toko kue 

dengan sistem titip (lebih memperluas jangkauan pemasaran). Sedangkan untuk 

snack kemasan yang sebelumnya hanya menggunakan plastik biasa yang disegel 

dengan bantuan lilin sebaiknya dilakukan perubahan dengan menggunakan plastik 

yang lebih bagus (tebal) dan disegel dengan alat pres atau dengan menggunakan 

plastik yang sudah ada segel berupa klip. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan 

dengan proses atau tahapan-tahapan karena selain memerlukan keahlian dan 
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keterampilan tertentu juga memerlukan modal yang tidak sedikit sedangkan 

mereka merupakan pengusaha kecil yang masih minim pengetahuan keterampilan 

dan permodalan. Perubahan berupa inovasi pada produk dan kemasan tersebut 

tidak hanya berdampak pada kontinyuitas kelangsungan usaha kue dan snack 

tradisional tersebut yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan 

pendapatan pelaku usaha serta lebih menggiatkan kelangsungan usaha kecil 

menengah (UKM). Selain itu dapat berdampak pula pada peningkatan potensi 

pariwisata daerah. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian  penyuluhan inovasi produk dan 

kemasan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kegiatan pengabdian penyuluhan tersebut berjalan dengan lancar dengan 

adanya respon positif dari peserta. 

2. Pelaku usaha memahami penyuluhan yang disampaikan dan memiliki 

kesadaran untuk melakukan inovasi pada produk yang mereka hasilkan dan 

kemasannya 

3. Perlu diadakan pembinaan secara terus menerus (kontinyu) baik dari kami tim 

pengabdian (akademisi) maupun dari pihak terkait (pemerintah, perbankan, 

dan pihak swasta). 
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ABSTRAK 

Dalam pelaksanaan penyuluhan ini peserta seluruhnya adalah para pedagang 

pentol, bakso dan mie ayam di Banjarmasin berjumlah 5 orang atau 100% berjenis 

kelamin laki – laki. Sebanyak 2 orang peserta atau 40% dari peserta telah 

melakukan pemasaran secara online yaitu lewat WhatsApp (WA) sisanya 60% 

masih mengandalkan handphone lama (call by phone). Sebanyak 2 orang atau 

40% mereka memperbaiki sistem pencucian supaya lebih bersih, rapi dan lebih 

higienis. Sebanyak 4 orang atau 80% mereka mengemukakan kendala yang 

mereka hadapi adalah dari segi permodalan yang relatif minim sehingga mereka 

berjualan dengan gerobak/rombong sisanya sebanyak 1 orang atau 20% saja yang 

berani sewa tempat yaitu (pedagang bakso dan mie ayam). Sebanyak 2 orang atau 

40% mereka melakukan variasi pentol dari segi ukuran dan rasa yaitu pentol urat 

(sebelumnya hanya rasa pentol daging dan isi telur) dan sekarang sudah 

mengembangkan pentol ukuran besar (sebelumnya hanya ukuran kecil dan 

sedang) yang kisaran harganya mulai dari Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 6.000 

sedangkan untuk bakso dan mie ayam berkisar harganya mulai dari Rp. 7.000 

sampai dengan Rp. 12.000. Dengan adanya penyuluhan tersebut memberikan 

dampak jauh lebih baik dari sebelumnya yaitu peningkatan kualitas dari segi 

pelayanan dan yang terpenting dari hasil tersebut adalah mereka bisa memiliki 

peluang untuk sukses. 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pemasaran, dan Pelaku Usaha  

 

 

ABSTRACT 

In the implementation of this counseling the participants are all traders of pentol, 

meatballs and chicken noodles in Banjarmasin amounted to 5 people or 100% 

male sex. As many as 2 participants or 40% of participants have done online 

marketing through WhatsApp (WA) the remaining 60% still rely on the old phone 

(call by phone). As many as 2 people or 40% they repair the washing system to 

make it cleaner, tidier and more hygienic. As many as 4 people or 80% of them 

argued that the obstacles they face are in terms of capital is relatively minimal so 

they sell with the cart / rombong the rest as much as 1 person or 20% who dare to 

rent the place that is (meatballs traders and chicken noodles). As many as 2 people 

or 40% of them do variations of the pentol in terms of size and taste of urate 
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pentol (previously only the taste of meat and egg meat) and now have developed 

large size (previously only small and medium size) which range in price ranging 

from Rp. 1,000 to Rp. 6.000 while for meatballs and chicken noodles ranging 

from Rp. 7,000 up to Rp. 12,000. With the counseling has a much better impact 

than the previous improvement of quality in terms of service and the most 

important of these results is they can have a chance to succeed. 

Keywords: Quality of Service, Marketing, and Business Actor 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Akibat dari krisis ekonomi seperti sekarang ini menimbulkan seseorang 

untuk membuka peluang usaha baru, orang tidak lagi tergantung dengan 

perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Untuk itulah seseorang haruslah 

memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan tangguh.  

Persaingan usaha pada zaman sekarang sangatlah tinggi dimana jenis usaha 

kecil dan menengah harus mampu bersaing secara objektif, dimana hal tersebut 

memicu pelayanan yang baik agar konsumen tertarik untuk membeli produk 

tersebut, hal tersebut tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi bauran 

pemasaran (produk yang ditawarkan, harga, tempat, promosi) serta dari segi 

pelayanan. Oleh karena itu atas latar belakang tersebut disini orientasinya adalah 

pedagang bakso dan mie ayam dimana sekarang ini banyak sekali menjalankan 

jenis usaha tersebut untuk itulah mereka dituntut untuk menjual barang dagangan 

mereka dengan cita rasa yang enak, bersih serta harga yang terjangkau dengan 

pelayanan yang baik, mengingat banyaknya jenis penjual seperti ini dengan varia 

rasa dan harga yang berbeda serta jenis pelayanan yang berbeda pula.  

Apabila mereka tidak menjaga standarisasi kualitas pelayanan mereka  maka 

jenis usaha ini lama-kelamaan akan kalah bersaing dengan pendatang baru yang 

menawarkan jenis pelayanan dengan standarisasi yang baik serta bauran 

pemasaran yang baik.   
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Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam usulan 

pengabdian kepada masyarakat ini  dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Akibat dari tingkat persaingan yang tinggi tersebut  maka masing-masing pelaku 

pasar  harus mampu bersaing secara objektif  untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan yang dikaitkan dengan bauran pemasaran (produk yang ditawarkan, 

harga, tempat, promosi) serta dari segi pelayanan agar konsumen tertarik dengan 

produk yang mereka tawarkan (bakso dan mie ayam) agar konsumen tertarik 

dengan produk yang mereka tawarkan, mengingat jenis usaha tersebut banyak 

yang diminati oleh konsumen  dan pelaku pasar yang menawarkan produk sejenis. 

Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan dari penyuluhan ini adalah : 

1. Bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pelaku usaha / bisnis 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar mereka dapat mempertahankan 

pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. 

2. Bertujuan agar pelaku usaha / bisnis lebih mengembangkan potensi yang 

mereka miliki dalam rangka menghadapi tingkat persaingan yang semakin 

tinggi pada saat ini.  

 

KHALAYAK SASARAN 

- Khalayak sasaran dalam penyuluhan ini adalah pedagang pentol, bakso dan 

mie ayam  

- Lokasi beralamat : Jl. Meratus (depan SDN Negeri Antasan Besar 7) 

Banjarmasin Tengah 

- Jumlah peserta sebanyak 5 orang yang terdiri dari pedagang pentol, bakso dan 

mie ayam sebagai berikut : 

No Nama Jenis Usaha 

1 

2 

3 

Mujiono 

Suwardi 

Nahudi 

Bakso dan Mie ayam 

Bakso dan Pentol 

Pentol 
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4 

5 

Bidi 

Amat 

Pentol 

Pentol 

Dimana seluruh peserta penyuluhan semuanya berjenis kelamin laki-laki 

 

METODE 

Mengingat pedagang pentol bakso dan mie ayam sangat banyak di 

Banjarmasin, maka teknik yang dipilih adalah quota sampling yaitu teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 

jumlah (kuota) yang di inginkan. Jumlah sampel (peserta penyuluhan) sebanyak 5 

orang dimana metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa : 

-  Ceramah untuk menjelaskan materi penyuluhan  

- Tanya jawab atau diskusi seputar kewirausahaan dan kendala-kendala yang 

mungkin dihadapi 

- Sharing dari pedagang tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas 

pelayanan mereka agar sesuai dengan standarisasi dalam menghadapi 

persaingan usaha sejenis 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penyuluhan tersebut disimpulkan bahwa berwirausaha memegang 

peranan yang tinggi didalam masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian 

masyarakat. Hal tersebut tidaklah cukup namun dengan hanya berwirausaha saya 

tanpa didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan mengingat kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan pelanggan dan 

dapat meningkatkan volume penjualan ,untuk mencapai peningkatan volume 

penjualan para pelaku usaha harus memperhatikan produk yang mereka jual, 

harga yang ditawarkan, tempat dan promosi apa saja yang mereka lakukan untuk 

meningkatkan volume penjualan. 

Dengan adanya penyuluhan kewirausahaan tersebut memberikan efek yang 

kuat bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka guna meningkatan kualitas 

pelayanan agar pelanggan/konsumen tidak lari atau berpindah ke tempat lain, 

mengingat sekarang ini banyak sekali pelaku usaha sejenis dengan tingkat 

persaingan yang tinggi. 
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ABSTRAK 

Masih sedikitnya pengetahuan dan pendidikan berwawasan lingkungan yang 

diterima oleh para siswa di SMKN 3 Banjarmasin, belum terbentuknya pola pikir 

berwawasan lingkungan dan belum termotivasinya para siswa untuk menerapkan 

konsep-konsep  green economy di lingkungan mereka. menjadi persoalan prioritas 

yang disepakati pengusul dan mitra. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

ini dalam bentuk workshop dengan metode ceramah, diskusi dan presentase 

dengan media audio visual.    Ceramah dan diskusi akan dilakukan untuk materi-

materi (a) Pengertian dan Definisi Green Economy dan Kebijakan pemerintah 

yang berkaitan, (b) Maksud dan Tujuan  Green Economy, (c) Mengenal 

kerusakan-kerusakan lingkungan akibat tidak diterapkannya green economy. (d) 

Penerapan Green Economy di lingkungan siswa dan masyarakat, (e) Teknik 

sederhana penerapan 3 pilar green economy (Reuse, Reduce dan Recycle), (f) 

Mengenalkan dan memberdayakan peluang usaha dalam era green economy, (g) 

Pengenalan pembuatan produk ramah lingkungan berupa  edible  water bottle 

sebagai produk ramah lingkungan dan produk alternatif pengganti gelas plastik. 

Teknik evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan ini adalah 

dalam bentuk memberikan pre test dan post test berkaitan dengan materi yang 

dibicarakan dalam kegiatan ini untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian 

masyarakat  yang  dilakukan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan 

memotivasi seluruh peserta agar menjadi wirausaha muda yang berwawasan 

lingkungan. 

Kata kunci :  Green Economy, Wirausaha, Wawasan Lingkungan. 

 

 

ABSTRACT 

The small number of environmental knowledge in educational subject  received 

by students at SMKN 3 Banjarmasin, made the students mindset of environmental 

and motivate  to apply the concepts of green economy in their environment has 

not been established and it will be a priority issue agreed between proposer and 

partners. Implementation of this community development activities had taken the 

form of workshops and carried out with lectures, discussions and audio visual 

media presentation.  Lectures and discussions had conducted for the subjects (a) 

The definition of Green Economy and government policies relating to green 

mailto:rizkazulfikar@gmail.com
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economic concepts, (b) The purpose of green economy concepts, (c) Knowing the 

environmental damage due to non-application of green economy. (d)  How to 

Applicated the green economic concepts in the student environment and society, 

(e) Simply application of the 3 pillars of the green economy (Reuse, Reduce and 

Recycle), (f) Introduction and empower the business opportunities in the era of 

green economy, (g) Introduction the practice of making edible water bottle as 

environmental friendly products and as an alternative replaced product for plastic 

cups used. The Evaluation technic of this community development activities 

carried out to assess the succestiveness of this event had conducted in the form of 

giving pre and post test related the subject matter had discussed in this activity.  

This test is to determine the effect of this community development activities to 

give added value on knowledge and motivation of all participants to preparing the 

sudents as an environmental friendly young entrepreneurship. 

Keywords : Green Economy, Entrepreneurship, Environmental Friendly.  

 

 

PENDAHULUAN 

UNESCO mencanangkan periode tahun 2002 – 2014 adalah periode untuk 

melaksanakan pendidikan untuk pembangunan yang  berkelanjutan (education for 

sustainable development) pada World Summit di Johannesburg, September 2002 

(Venkataraman, 2009) .     Adapun tujuannya adalah “to empower people with the 

perspectives, knowledge, and skills for helping them live in peaceful sustainable 

societies” yang berarti untuk memberdayakan masyarakat dengan perspektif, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk membantu mereka hidup dalam masyarakat 

yang damai berkelanjutan (Bird et al., 2008). 

Pendidikan kejuruan di SMK dikembangkan untuk menyiapkan dan/atau 

meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja  terlatih 

memasuki dunia  kerja yang menguntungkan bagi dirinya.  Orientasi 

pengembangan pendidikan kejuruan akan diarahkan kepada  program-program 

keahlian yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, 

pengalaman, wawasan, cara-cara berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi 

efektif baik secara oral dan tertulis, berjiwa entrepreneurship, mampu mengakses 

dan menganalisis informasi, memiliki rasa ingin tahu dan mampu berimajinasi, 

serta memiliki jaringan yang dapat membantu diri siswa mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai dengan pilihannya.  
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu sasaran tepat 

yang berperan besar dalam melahirkan para wirausaha muda di suatu daerah. 

SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (PP No. 66 Tahun 

2010). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 

pihak sekolah  yaitu Bapak Drs. H. Muryadi, SH. MM (Kepala Sekolah) yang 

menjadi mitra pengusul yaitu SMKN 3 Banjarmasin,  pendidikan  tentang 

lingkungan hidup ataupun ekonomi yang berbasis lingkungan belum terlalu 

banyak ditekankan kepada para siswa didik sehingga kegiatan-kegiatan berupa 

sosialisasi konsep green economy sangat diharapkan oleh sekolah ini untuk 

memberikan pembekalan pengetahuan kepada mereka jika mereka menjadi 

seorang wirausaha di masa yang datang. 

Berdasarkan hal di atas, maka kegiata pengabdian masyarakat ini dilakukan 

guna mempersiapkan siswa MKN 3 Banjarmasin menjadi wirausaha muda yang 

berwawasan linngkungan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah para siswa SMKN 3 kelas XII 

yang Banjarmasin   yang  berasal dari 6 kompetensi keahlian yaitu : usaha 

perjalanan wisata, akomodasi perhotelan,  akuntansi, administrasi Perkantoran, 

Pemasaran dan Multimedia.  

Evaluasi kegiatan dilakukan dalam bentuk memberikan kuesioner kepada 

peserta yang bertujuan untuk :  

- Mengetahui kinerja kegiatan berdasarkan 3 indikator penilaian yaitu kualitas 

pemateri, relevansi materi dan ketersediaaan sarana/fasilitas kegiatan 

- Mengetahui tingkat pemahaman dan motivasi peserta dalam bentuk pre dan 

post  test berdasarkan 3 materi utama kegiatan yaitu materi (1) Konsep dasar 
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green economy, (2) Pilar dan Penerapan Green Economy serta  (3) Produk 

green economy. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahapan yaitu (1) tahap 

persiapan dan (2) tahap kegiatan.  Tahap persiapan dilakukan dengan mengadakan 

survey pendahuluan ke lokasi mitra.  Survei dilakukan untuk mengetahui 

kesediaan mitra untuk bekerjasama dengan tim pengusul dan untuk mengetahui 

permasalahan mitra,  menetapkan solusi bersama yang akan dilaksanakan, waktu 

pelaksanaan, menentukan kriteria siswa yang akan dijadikan peserta kegiatan dan 

mendiskusikan strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan yaitu bagaimana 

teknik memancing  atau merangsang  perhatian  (attention) siswa,  relevansi  

(relevance)  antara materi pelatihan dengan keterampilan siswa dan kepuasan 

(satisfaction) siswa dan sekolah setelah diadakannya workshop.  Strategi ini 

digunakan dalam kegiatan agar berjalan lebih menarik,  bersemangat dan 

membangkitkan motivasi para siswa dalam mempelajari dan menggali  tentang 

konsep green economy. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 11 Oktober 2017  yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

12.00 WITA,  bertempat di aula kegiatan SMKN 3 Banjarmasin yang beralamat di 

Jalan Pramuka Komplek Semanda No 52 kelurahan Sungai Lulut Kecamatan 

Banjarmasin Timur yang diikuti oleh  57 orang siswa Kelas XII SMKN 3 

Banjarmasin.  Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa metode yakni metode 

ceramah  dan diskusi serta pengenalan teknik green economy dan produk ramah 

lingkungan dengan menggunakan media audio visual (video).  

Evaluasi Kegiatan 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

57 

 

Dalam rangka menilai hasil kegiatan, maka  evaluasi  yang dilakukan antara 

lain adalah : 

a) Menilai kinerja kegiatan dalam bentuk kuesioner penilaian umum kegiatan 

yang berkaitan tentang. kualitas pemateri, bahan materi presentasi, sarana 

dan  fasilitas kegiatan.  

b) Mengetahui tingkat pemahaman dan motivasi peserta dalam bentuk 

kuesioner pre dan post test.   

Untuk mengidentifikasi kecenderungan tiap-tiap skor penilaian evaluasi 

selanjutnya digunakan nilai rerata (M) dan standar deviasi (SD) dari semua objek 

dalam tiap indikator penilaian. Dari nilai rerata dan standar deviasi tersebut, 

kemudian diidentifikasi dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut (Hadi, 

2002: 135) : 

a) Tinggi = X  ≥ M +SD 

b) Sedang    = M + SD > X  ≥ M –SD 

c) Rendah    = M – SD >X 

Adapun hasil evaluasi kegiatan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

● Penilaian Umum Kinerja Kegiatan 

Hasil penilaian peserta tentang kinerja kegiatan yang telah 

dikategorisasi dengan skala tingg, sedang dan rendah berdasarkan 3 

indikator penilaian seperti kualitas pemateri, relevansi materi dan 

ketesediaan sarana/fasilitas kegiatan, dapat dilihat  pada tabel 1 dan gambar 

3 berikut ini. 

Tabel 1. 

Hasil ketegorisasi Penilaian Kinerja kegiatan 

No Materi Hasil Kategorisasi Jumlah 

  Bagus Cukup Tidak 

Bagus 

 

1 Kualitas Pemateri  30 27 0 57 

2 Relevansi Materi  34 23 0 57 

3 Sarana/Fasilitas 32 25 0 57 

Sumber : Data Kegiatan, 2018 (diolah) 
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Gambar 1.  Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan 

● Tingkat Pemahaman dan Motivasi Peserta 

Hasil pre dan post test dikategorisasi berdasarkan 3 skala penilaian 

yaitu tinggi, sedang dan rendah.   Materi evauasi berupa penilaian terhadap 

tingkat pemahaman dan motivasi peserta atas materi konsep dasar, pilar dan 

penerapan dan produk-produk green economy.   Hasil kategorisasi  evaluasi 

tingkat  pemahaman dan motivasi peserta dapat dilihat  pada tabel 2 dan 

gambar 4, 5 dan 6 berikut ini. 

Tabel  2. 

Kategorisasi Hasil Pre - Post Test  Tingkat Pemahamann dan 

Motivasi Peserta   

No Materi Pre Test (Orang) Post Test (Orang) Jumlah 

  Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi  

1 Konsep 

dasar  

28 19 10 5 3 49 57 

2 Pilar & 

Penerapan  

32 18 7 0 2 55 57 

3 Produk  22 20 15 1 15 41 57 

Sumber : Data Kegiatan, 2018 (diolah) 

 

 

 

 

 

Gambar  2.   Perbandingan Skor Pre - Post Test Materi Konsep 

Dasar 
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Gambar 3.  Perbandingan Skor Pre - Post Test  Materi Pilar 

dan Penerapan Green Economy 

 

 

Gambar 4. Perbandingan Skor Pre - Post Test Materi Produk 

Green Economy. 

Berdasarkan hasil skor pre dan post test di atas maka sangat jelas terlihat 

bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor test peserta secara signifikan dimana 

skor test kategori tinggi semakin meningkat setelah mengikuti kegiatan dan dapat 

dikatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini telah memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan, pemahaman dan motivasi kepada peserta mengenai 

konsep green economy, penerapan dan jenis produknya. 
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KESIMPULAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat di SMKN 3 Banjarmasin adalah sebagai  berikut : 

a) Kegiatan diiikuti oleh 57 siswa kelas XII yang merupakan wakil dari 6 bidang 

kompetensi yang ada di SMKN 3 Banjarmasin yaitu usaha perjalanan wisata, 

akomodasi perhotelan,  akuntansi, administrasi Perkantoran, Pemasaran dan 

Multimedia. 

b) Para peserta kegiatan sangat tertarik tentang konsep green economy dan 

antusias dalam mengikuti  kegiatan yang dilihat dari banyaknya pertanyaan 

yang disampaikan oleh peserta. 

c) Masih adanya kendala keterbatasan  jumlah peserta dalam pelaksanaan 

kegiatan, sehingga efek kegiatan ini dirasakan masih terbatas dan belum 

optimal dengan minimnya jumlah peserta. 

d) Pelaksanaan kegiatan dinilai positif oleh peserta yang dilihat  dari hasil 

penilaian kinerja kegiatan yang mayoritas  masuk dalam kategori baik. 

e) Kegiatan yang dilaksanakan terbukti efektif memberikan tambahan 

pengetahuan dan pemahaman tentang green economy yang terlihat dari hasil 

skor post test yang rata-rata memberikan hasil yang lebih baik daripada skor 

pre test. 
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