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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan sebagai bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat 

khususnya masyarakat Kelurahan Komet Kota Banjarbaru. Metode yang 

digunakan adalah ceramah dan diskusi. Khalayak sasaran adalah mahasiswa dan 

pekerja muda. Hasil dari pengabdian adalah meningkatnya kemampuan peserta 

untuk menyampaikan komunikasi efektif dalam bahasa inggris. 

Kata Kunci: Pelatihan, Komunikasi Efektif, Bahasa Inggris, Komunikasi 

 

 

ABSTRACT 

This study aims as a form of devotion of lecturers to the community, especially in 

banjarbaru city. Methods used are lectures and discussions. Target audiences are 

students and young workers. The result of devotion is the increased ability of 

participants to communicate effective communication in English Language. 

Keywords:  Effective Communication, Communication 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa menjadi hal yang paling utama dalam berkomunikasi satu sama lain. 

Di Negara kita Indonesia, berbahasa Indonesia adalah sarana pemersatu dan 

penyambung lidah masyarakat. Bahasa Inggris ini kemudian disatukan dengan 

cara penyampain yang baik atau komunikasi efektif. 

Pada jaman berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini, 

penguasaan Bahasa Indonesia saja tidak cukup. Hal ini karena komunikasi dan 

informasi tidak terbatas. Dalam mencari informasi, kita dapat mencarinya di 

internet. Tentunya internet berarti membuka jendela dunia, dan informasi tersebut 

tersedia tidak hanya dalam Bahasa Indonesia saja, namun lebih banyak dalam 

Bahasa Inggris, bahasa resmi Internasional.  

Begitu pula dengan kehidupan sehari hari. Kita sebagai makhluk social tidak 
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dapat membatasi pergaulan dalam satu budaya saja. Dengan kurangnya membuka 

akses sosial yang lebih luas, maka dikhawatirkan masyarakat akan ketinggalan. 

Untuk dapat melebur dalam level sosial yang lebih luas, masyarakart dituntut 

untuk bisa menggunakan bahasa selain bahasa ibu mereka. Bahasa yang paling 

banyak digunakan adalah bahasa Inggris 

Kompetensi komunikasi efektif dalam bahasa Inggris juga diperlukan untuk 

menghadapi tantangan kerja. Karena perusahaan swasta atau instansi 

pemerintahan menyeleksi calon terbaik untuk diterima bekerja. Hal ini membuat 

para pencari kerja berlomba lomba meningkatkan kompetensi dan keterampilan 

mereka, termasuk dengan mengasah penguasaan komunikasi efektif dalam bahasa 

Inggris. 

Dengan analisa tersebut diatas, penulis merasa terpanggil untuk mengabdi 

kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan Komunikasi Efektif dalam 

Bahasa Inggris, khususnya di Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat kelompok usia 19-

25 tahun dengan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat. Khalayak ini dipilih 

karena rentang usia tersebut adalah periode emas bagi masyarakat yang ingin 

mempersiapkan diri menuju dunia kerja dan usia pengakses teknologi informasi 

dan komunikasi terbanyak. 

 

METODE 

Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, ceramah, diskusi, dan 

kelompok. Selain materi disampaikan oleh pengajar, peserta pun juga 

dipersilahkan untuk melatih dan menampilkan kemampuannya di kelas. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat ini terlaksana dengan 

baik. Peserta dapat dengan mudah dan gratis menerima fasilitas pelatihan bahasa 

Inggris. Setelah 6 kali sesi pertemuan, peserta mengalami peningkatan dalam 

komunikasi efektif. Diharapkan peserta lebih percaya diri berkomunikasi secara 

efektif dalam bahasa Inggris. 
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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan sebagai bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat 

khususnya masyarakat kelurahan komet kota banjarbaru. Metod eyang digunakan 

adalah ceramh dan demonstrasi. Khalayak sasaran dari berbagai profesi seperti 

pegawai negeri sipil, pengusaha, penyiar radio, guru, hingga mahasiswa. 

Kemampuan masyarakat diharapkan berkembang dan dapat diaplikasikan 

langsung sesuai profesi masing-masing. 

Kata Kunci: Pelatihan, Keahlian Berbicara, Komunikasi 

 

 

ABSTRACT 

This study aims as a form of devotion of lecturers to the community, especially in  

banjarbaru city. The method used is ceramh and demonstration. Target audiences 

from various professions such as civil servants, entrepreneurs, radio broadcasters, 

teachers, to students. The ability of the community is expected to develop and can 

be applied directly according to their respective professions. 

Keywords : Training, Public Speaking, Communication 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk sosial, komunikasi sangat penting untuk menyatakan 

eksistensi diri dan berinteraksi satu sama lain. Komunikasi dapat dilakukan 

melalui verbal (berbicara) dan non verbal (tulisan, bahasa isyarat).  

Berbicara, tidak hanya sekedar mengeluarkan kata kata, namun juga 

mengandung nilai seni dan pengetahuan. Artinya setiap kata yang akan diucapkan 

harus dipikirkan dan diolah sedemikian rupa agar maksud dan tujuan pembicara 

ke komunikan tercapai. Teknik berbicara pun harus dikuasai seperti bagaimana 

pengaturan intonasi, artikulasi, volume suara, dan sebagainya.  

Untuk itu, keahlian berbicara (public speaking), penting untuk diterapkan 
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dalam komunikasi sehari hari baik dalam tingkat dasar maupun profesional. 

Karena kurangnya keahlian berbicara dapat mengurangi makna bahkan 

menimbulkan kesalahpahaman  antar pembicara dan komunikan. 

Keahlian berbicara juga penting untuk menjawab tantangan kerja. 

Kemampuan public speaking yang baik diperlukan perusahaan baik swasta 

maupun pemerintah. Contoh dari profesi yang memerlukan keahlian berbicara 

adalah Public Relations (PR), MC, Moderator, Presenter, hingga Reporter dan 

Penyiar TV maupun radio. Tentu saja, untuk menguasai teknik public speaking 

yang baik, dibutuhkan pelatihan khusus. 

Jika masyarakat memiliki penguasaan dalam keahlian berbicara, maka akan 

mudah bagi mereka untuk meningkatkan standar kualitas diri untuk bersaing di 

dunia profesional. 

Dengan analisa tersebut diatas, penulis merasa terpanggil untuk mengabdi 

kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan public speaking, khususnya di 

Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Utara di Kota Banjarbaru Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat kelompok usia 21-

40 tahun dengan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat. Profesi adalah Para 

Pegawai Negeri Sipil bagian Humas dan Pelayanan, Penyiar Radio, Pengusaha, 

Guru, dan Mahasiswa. Khalayak ini dipilih karena rentang usia tersebut adalah 

periode emas bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri menghadapi 

audiens masing-masing. 

 

METODE 

Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi demonstrasi dan 

keterampilan oleh pengajar, peserta pun juga dipersilahkan untuk melatih dan 

menampilkan kemampuannya di kelas. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa pengabdian ini berhasil dan tepat sasaran. 

Melalui pelatihan yang dibuka, mayarakat Kelurahan Komet dapat belajar Public 

Speaking secara gratis dan mudah. Diharapkan hal ini dapat menunjang keahlian 

sesuai profesi peserta masing masing. Kemampuan para peserta dirasakan 

meningkat dari yang sebelumnya. Para Pegawai Negeri Sipil dapat memerikan 

pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, para pengusaha dapat 

mendekatkan diri ke konsumen dan menaikkan profit,para penyiar radio lebih 

efektif dalam siaran, serta mahasiswa dapat lebih percaya diri tampil presentasi di 

depan kelas. 
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ABSTRAK 

Pemerintah kota Banjarmasin memiliki program kebijakan dalam menangani 

tingginya kepadatan populasi penduduk, namanya Kampung Keluarga Berencana 

- Kampung Baiman (KKB-KB). Program KKB-KB tidam hanya memprioritaskan 

program keluarga berencana tapi juga segala sektor. Program ini bertujuan untuk 

mengurangi angka kelahiran di Kota Banjarmasin dan mewujudkan visi 

pemerintah kota Banjarmasin menghadapi perkembangan seperti pemberantasan 

kebutahurufan, perkembangan kesehatan dan administrasi kependudukn yang rapi 

dan kemajuan perkampungan. Kelurahan Sungai Andai menjadi salah satu 

kelurahan yang diangkat sebagai tempat untuk implementasi  Program Kampung 

Keluarga Berencana-Kampung Baiman Banjarmasin. Jika masyarakat sudab tau 

jelas bagaimana menjafi bagian Program Kampung Keluarga Berencana-

Kampung Baiman, maka kualitas hidup masyarakat setempat akan lebih baik. 

Kata Kunci : Penyuluhan dan Sosialisasi, Program Keluarga Berencana 

 

 

ABSTRACT 

Banjarmasin city government has a program policy in handling the high number 

of population density, namely Kampung Keluarga Berencana - Kampung Baiman 

(KKB-KB). The KKB-KB program not only prioritizes family planning programs 

but all sectors. This program aims to reduce the birth rate in the city of 

Banjarmasin and become one to realize the vision of the government of 

Banjarmasin city against development such as illiteracy eradication, health 

development and orderly administration of population and settlement 

development. Sungai Andai urban village became one of the villages appointed as 

the place for the implementation of Program Kampung Keluarga Berencana-

Kampung Baiman Banjarmasin. If people already know clearly how to be part of 

the family planning village program - the village of baiman, then the quality of 

life of the local community would be better. 

Keywords : Counseling And Socialization, Planning Family Program 
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PENDAHULUAN 

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program 

Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan bahwa 

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan 

sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan 

dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan 

masyarakat setempat. 

Pemerintah kota Banjarmasin  memiliki kebijakan program dalam 

menangani tingginya angka kepadatan penduduk yaitu Program Kampung 

Keluarga Berencana – Kampung Baiman (KKB-KB). Program KKB-KB  tidak 

hanya memprioritaskan program keluarga berencana saja tetapi semua sektor. 

Program ini bertujuan menurunkan angka kelahiran di Kota Banjarmasin serta 

menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi misi pemerintah kota Banjarmasin 

terhadap pembangunan, seperti pembangunan kesehatan dan tertib administrasi 

kependudukan serta pembangunan pemukiman. Kelurahan Sungai Andai menjadi 

salah  satu kelurahan  yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Pogram 

Kampung Keluarga Berencana-Kampung Baiman Kota Banjarmasin. Jika 

masyarakat sudah mengetahui dengan jelas bagaimana menjadi bagian dari 

program kampung keluarga berencana – kampung baiman, maka kualitas hidup 

masyarakat setempat tentu akan jadi lebih baik. 

Dengan analisa diatas, penulis merasa terpanggil untuk mengabdi kepada 

masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kampung 

keluarga berencana-kampung baiman dikelurahan sungai andai kota Banjarmasin. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini pada khususnya adalah 

masyarakat di Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin. Metode yang 

digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan dokumentasi. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan 

data dan menganalisa data, kemudian diinterpretasikan dengan metode deskriptif 

(Metode yang dilakukan adalah dengan metode ceramah, diskusi dan 

dokumentasi) untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.  

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Penyuluhan dan Sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil karena para warga 

peserta sosialisasi dan penyuluhan mengikuti dengan tekun dan tertib terhadap 

materi ceramah yang disampaikan Bahkan setelah dilakukan tanya jawab, para 

peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti sosialisasi dan penyuluhan, 

pengetahuan dan pemahaman mereka bertambah. Sehingga dapat disimpulkan, 

bahwa materi sosialisasi dan penyuluhan yang disampaikan telah berhasil 
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mencapai sasaran yaitu memberikan informasi  serta menambah pengetahuan  dan 

pemahaman bagi peserta (warga kelurahan sungai Andai) mengenai KKB-KB. 
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