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Ringkasan

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan, dengan kegiatan baca tulis dan

berhitung terhadap anak didik pada kelompok bimbingan belajar yang terdapat di

rumah baca ABADIBA, Insan Citra Utama, Mutiara Qolbu Indonesia dan  Batin Al

Birru Indonesia Jaya, pendampingan dalam kegiatan manajemen dan adaministrasi

perpustakaan pada rumah baca ABADIBA, Insan Citra Utama, Mutiara Qolbu

Indonesia dan  Batin Al Birru Indonesia Jaya dan penyuluhan, pelatihan dan

Pendidikan tentang kewirausahaan, inovasi, ide bisnis dan pembekalan tentang

wirausaha pada kelompok masyarakat UMKM dan masyarakat umum.

Dalam kegiatan baca tulis dan berhitung diarahkan pada kelompok

bimbingan belajar tingkat sekolah dasar, menengah dan atas dengan skema

pembelajaran umum sesuai dengan kebutuhan dari anggota didik, pemahaman

terhadap pengelola administrasi perpustakaan dan kegiatan pelatihan diarahkan

pada masyarakat UMKM dan umum yang mau belajar dalam rangka pemahaman

dan peningkatan keterampilan wirausaha.

Target dari luaran pengabdian masyarakat ini difokuskan pada skema

pembelajaran dengan menuntaskan anak didik yang tertinggal di sekolah formal ,

manajemen dan administrasi perpustakaan dan pelayanan perpustakaan yang lebih

baik, dan masyarakat UKM dan umum yang lebih memahami area usaha yang di

jalankan dan atau masyarakat yang mau mencoba untuk mengembangkan hasil

Pendidikan dan pelatihan ke dalam ranah usaha, dengan menghasilkan peningkatan

secara ekonomi dalam usaha yang dijalankan.

Pada periode II ini terdapat tantangan tersendiri yaitu timbulnya pandemic

Covid-19 dan PSBB yang diterapkan di wilayah kegiatan yang pada akhirnya

terdapat beberapa kegiatan dialihkan dan menyesuaikan dengan protocol

penanggulangan Covid-19.

Kata Kunci : Baca tulis dan berhitung, Pelatihan kewirausahaan dan manajemen

perpustakaan
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BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar belakang
Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga adalah pengabkepda

masyarakat – Abdimas. Kegiatan abdimas dilakukan oleh semua Dosen Perguruan

Tinggi baik negeri maupun swasta sebagai civitas akademika yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk kegiatan abdimas yang kami

lakukan adalah melakukan pendampingan bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran

pada anak-anak sekolah binaan dan pendampingan dalam pelatihan kewirausahaan

pada kelompok masyarakat yang berkecimpung dalam usaha kecil dan menengah

serta pembinaan kelompok masyarakat tertentu untuk memperoleh pengetahuan,

keterampilan, pembekalan agar dapat mengembangkan dirinya menjadi seorang

yang dapat membangun usaha mandiri. Pendampingan terhadap anak-anak sekolah

mulai tingkat sekolah dasar sampai tingkat atas dan tidak menutup kemungkinan

terdapat mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan.

Memiliki anak yang berprestasi dalam bidang akademik merupakan harapan

semua setiap orang tua, hal ini membutuhkan perjuangan dan perhatian besar bagi

orang tua terhadap anaknya, dan orang tua mempunyai Batasan dan kemampauan

terbatas dengan terkadang kondisi ekonomi dan lingkungan yang kurang

mendukung, jadi untuk mencapai prestasi tidaklah mudah.

Dari berbagai observasi menunjukan bahwa anak yang didampingi orang

tuanya dalam proses belajar lebih berprestasi di sekolah, bagaimana dengan

keterbataskan orang, ekonomi, lingkungan dan kondisi lain, seperti kelaompok

masyarakat yang memiliki kekurangan secara ekonomi. Hal ini yang mendorong

kami mengembangan abdimas pendampingan kelompok anak sekolah yang kurang

mampu dan atau kondisi orang tua yang sudah tidak berdua.

Keterlibatan pendampingan dari luar keluarga dalam proses belajar akan

membuat anak meras apa yang dilakukannya adalah hal penting dan signifika, hal

ini akan membuat anak semakin giat belajar secara kesinambungan, dan terbentuk

karakter yang saling peduli dengan yang lain dan lingkungan.
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Pemikiran yang lain adalah bagaimana membantu anak yang kesulitan belajar

dirumah yang disebabkan oleh kondisi orang tua sendiri, mislkan orang tuanya

sudah Lelah bekerja atau bekerja hingga larut malam atau bekerja secara shift yang

waktunya tidak menentu, missal bekerja shift malam.

Kondisi seperti itu memang sulit untuk ditolak dan harus dimaklumi, tetapi

perhatian terhadap anak harus tetap diberikan secara optimal. Pada saat anak tidak

didampingi dalam belajar, kemudian ada masalah dalam belajar yang tidak dapat

diselesaikan, maka sianak akan langsung menutup buku dan menyudahi belajarnya.

Menurut Suyanto, 2010, Hidup secara normal seperti anak-anak menikmati

hak mereka sebagai anak melalui program pembelajaran, program pembinaan dan

program pengarahan anak harus berdasarkan pengetahuan, kesadaran dan benteng

kekuatan dari dalam agar dapat mengahdapi segala tantangan dan rintangan yang

dilalui dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan pembelajaran diluar kelas dengan pendekatan terhadap warga

dan memiliki peranan kecil sebelumnya akhirnya berjalan sebagai pusat kegiatan

belajar mengajar dalam Pendidikan non formal, belajar gratis yang dijalankan oleh

pendidik atau tutor yang memiliki dedikasi kepekaan terhadap kasih saying dalam

membimbing dan mendidik anak binaan.

Dalam pendampingan belajar baca, tulis dan berhitung memiliki tujuan yang

positif , yaitu antara lain :

1. Membantu anak dalam belajar

2. Memotivasi anak

3. Memantau perkembangan anak belajar

Pelatihan dan orientasi lapangan pada masyarakat umum dan masyarakat

usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang cukup efektif untuk mempercepat upaya perberdayaan masyarakat

melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan menciptakan masyarakat yang berdaya yang memiliki kualitas yang

baik dan berperan sebagai bagian dari pembangunan, maka Pendidikan dan

pelatihan merupakan factor penting. Pengembangan pelatihan kemasyarakatan ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat setempat.
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Tujuan umum dari pengembangan pelatihan kewirausahaan adalah

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan , perilaku masyarakat sehingga

mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan mempertimbangkan

kemudahan bagi anak-anak binaan dan peserta pelatihan, dapat meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan SDM, Menumbuhkan semngat dan motivasi anak

didik dan masyarakat, Melaksanakan pendampingan belajar dan pelatihan dalam

mewujudkan kemandirian anak-anak binaan dan masyarakat, mengembangkan

factor-faktor pendukung dalam pendampingan belajar dan pelatihan dan mengetahui

factor penghambat dapam pendampingan belajar dan pelatihan kemasyarakatan.

1.2. Analisis Situasi
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada periode satu

semester sesuai dengan surat permohonan mitra untuk peserta pendampingan, nara

sumber dan asisten pendamping, Nomor : 029/ABD/SP-U/II/2020 tertanggal 05

Februari 2020.

Keberadaan rumah baca ABADIBA dan lokasi lain yang bawah naungan rumah

baca ABDIBA diharpakan nantinya dapat membantu dan meningkatkan aktivitas

belajar mengajar pada anak-anak binaan dan masyarakat setempat. Di sisi lain

pihak mitra berusaha dengan kemampuannya yang ada untuk dapat mewujudkan

semua hal tersebut, pada sisi yang lain terkendala oleh sumber daya pendukung

terutana sumber daya manusia, finansial dan materi maupun perangkat penunjang,

Berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang disampaikan pada pihak

Universitas Gunadarma melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan

melakukan permintaan mitra untuk dapat diberikan pendampingan dalam melakukan

kegiatan baca, tulis dan berhitung, manajemen perpustakaan dan pelatihan

kemasyarakatan pada kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak mitra.

Permasalahan dalam mitra adalah bagaimana mengembangkan rumah baca

menjadi tempat rujukan bagi masyarakat setempat, menjadi tempat belajar di luar

rumah, tempat pelatihan kemasyarakat dan memiliki sarana penunjang dalam

kegiatan proses belajar, mengajar dan pelatihan , dengan tetap membina kelompok

masyarakat, anak-anak binaan, anak yatim dan piatu dan kelompok masyarakat

informal. Maka tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat – abdimas ini

adalah sebagai berikut :
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1. Melakukan pendampingan terhadap anak-anak binaan dalam naungan

rumah baca ABADIBA, Mutiara  dalam kegiatan baca, tulis dan membaca .

2. Melakukan pendampingan dalam kegiatan aktivitas Rumah baca

ABADIBA, Insan Citra Utama, Mutiara Qolbu Indonesia, dan Al Birru

Indonesia, dalam hal manajemen perpustakaan.

3. Melakukan pendampingan dalam pelatihan kemasyarakat pada

masyarakat informal dan umum dalam mengembangkan kewirausahaan.

4. Melakukan pendampingan pada aktivitas bertanya secara terprogram dan

rutin yang dapat mengembangkan keilmuan, karakter, kreativitas dan

innovasi yang berguna bagi kelompok masyarakat binaan.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah

sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang bagimana

belajar yang efektif dan bermanfaat dalam jangka Panjang dan dapat

memberikan kontribusi kemandirian dalam proses belajar.

2. Melatih kemampuan kreativitas dan innovasi dalam wirausahaan dan

kegiatan aktifitas informal yang dapat menjadikan masyarakta yang

mampu menopang ekonomi keluarga

3. Mampu mengkaji, memahami dan mempraktekan cara belajar bernasis

tekanologi informasi dan computer

4. Melatih karakter diri menjadi anak-anak yang sopan, patuh, mandiri dan

memiliki kepercayaan diri, agar di masa depan dapat bertahan dalam

kondiri apapun

5. Mampu melihat dan mengerjakan model wirausaha yang berbasis

teknologi dan perkembangan computer dalam proses wirausaha

6. Membantu aktifitas kegitan perpustakaan dengan membantu secara

manajemen, materi dan buku-buku, yang menjadikan perpustakaan

menjadi tempat rujukan dan ajang bermain.

7. Meningkatkan hubungan silaturahmi yang baik antara sesama anggota

binaan, kelompok masyarakat binaan dan mitra

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat –

abdimas ini adalah sebagai berikut :
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1. Hasil pembelajaran yang lebih efektif yang dapat membangun keilmuan

dari anak binaan

2. Konsep perpustakaan menjadi tempat singgah untuk dapat

mengembangkan diri dari anak binaan dan masyarakta umum.

3. Mengembangkan manajemen dan operasional perpustakaan manjadi

taman bacaan yang nyaman, menyenagkan dan menjadi tempat rujukan

bagi siapa saja yang mengingikan tambahan pengetahuan

4. Output dari pengembangan dan pelatihan wirausahaan dapat memberikan

konsep kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha.

5. Terjalin secara emosional antara tim pengajar, tim operasional dengan

naik binaan dan masyarakat wirausahan yang dapat mengembangkan

kepedulian dan motivasi.

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu pertama pencatatan atau

manajemen dan operasional dari kegiatan rumah baca – perpustakaan yang masih

konvensional dengan keterbatasan jumlah buku, kedua jumlah tenaga pendamping

dalam aktivitas baca,tulis dan berhitung – belajar mengajar masih terbatas jumlah,

ketiga pendampingan pada saat kegiatan pelatihan dan orientasi lapangan masih

membutuhkan tenaga tambahan, dan keempat adalah anggaran untuk kegiatan

pendampingan dan santunan anak binaan dan anak yatimpiatu.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengahruskan setiap

tenaga pendamping dan opersional rumah baca membutuhkan keahlian , kendala ini

yang menyebabkan mitra membutuhkan tenaga pendamping yang banyak

mengetahui kemajuan dari teknologi informasi, computer dan aplikasi berbasis

belajar, manajemen dan wirausahan.
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BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi
Solusi yang diperoleh dai hasil analisis dan diskusi dengan mitra yang

bernaung di bawah Rumah baca ABADIBA, diantaranya :

1. Membantu dalam pendampingan operasional rumah baca – taman bacaan

dari segi manajemen, operasional dan aktivitas rumah baca, pola

pencatatan keluar masuk buku dan pendataan buku.

2. Membantu dalam pendampingan prosen belajar baca, tulis dan berhitung

pada anak-anak binaan mitra dan khalayak umum yang mau belajar di

rumah baca

3. Membantu dalam pendampingan dalam pelatihan kemasyarakat baik yang

rutin atau spontan diadakan oleh mitra.

4. Memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam hal kewirausahaan,

karakter, motivasi, kreatifitas dan innovasi  untuk keperluan

pengembangan diri masyarakat menjadi masyarakat yang mendiri dan

dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat disekitar tempat mitra

berada.

5. Membantu mengembangkan buku ajar dan buku pelatihan yang edukatif,

kreatif dan innovasi

Pemberian solusi ini didasarkan pada pemahaman dan keterampilan dari

anak-anak binaan dan kelompok masyarakat binaan untuk keperluan dalam

pemahaman ilmu pengetahuan sekolah, untuk keperluan usaha atau

mengembangkan usaha yang sudah berjalan dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki mitra yang disebabkan

masih minimnya bahan pelatihan, pengajaran, kurangnya variatif dari bahan ajar dan

sumber daya manusia yang dapat memberikan pencrahan dan penjelasan.

2.2. Target Luaran
Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan

berupa pendampingan pada kegiatan aktivitas rumaha baca – taman bacaan,
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prosesn belajar baca , tulis dan berhitung, dan pendampingan pada aktivitas

pelatihan kemasyarakatan

Yang dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, keilmuan secara umum

dan dapat mengembangkan wirausahaan yang mandiri, sehingga dapat

menciptakan pemberdayaan masyarakat yang mandiri baik dalam kemandiri diri,

memenuhi kebutuhan usaha dan dapat mengimbangi prestasi belajara di sekolah.

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan pada

peningkatan daya saing dan perbaikan tata nilai masyarakat, rincian dari target

luaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing belajar dan keilmuan bagi anak-anak binaan yang

dapat mengimbangi proses belajar disekolah.

2. Perbaikan tata nilai masyarakat dalam bentuk edukasi, dengan pemberian

edukasi dan pelatihan wirausaha di lingkungan keberadaan mitra.

3. Peningkatan daya saing pada masyarakat usaha kecil menjadi usaha yang

dapat bersaing dan professional dalam usaha dilingkungan .

4. Peningkatan pengetahuan kewirausahaan yang berbasis teknologi dan

informasi yang dapat mendukung proses operasional usaha pada

kelompok usaha masyarakat binaan mitra.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pelaksanaan pengabdian

masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pendampingan dalam penyuluhan,

berdasarkan konsep teori penyuluhan digolongkan menjdi tiga metode berdasarkan

pada jumlah sasaran yang akan dicapai, menurut Setiana, 2005, adalah :

1. Metode pendekatan perseorangan melalui hubungan telepon, undangan,

magang dan surat menyurat

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok melalui diskusi, demontrasi,

ceramah, rapat, temu kerya, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide.

3. Metode berdasarkan pendekatan massal melalui diskusi, siaran melalui

media massa, pertunjukan kesenian penerbitan visual dan pemutaran film.

Metode penyuluhan menurut Mardikato, 2005, dapat dilakukan menjadi tiga

cara pendekatan yang dapat diterapkan yaitu media lisa yaitu metode penyuluhan

langsung dan tidak langsung, media cetak seperti gambar atau  tulisan yang

disebarkan di tempat strategis, dan media proyeksi yang berupa gambar dana tau

tulisan melalui slide dan pertunjukan film.
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Metode pelatihan pada bidang wirausahaan menggunakan problem based

learning, yaitu merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada

contectual teaching and learning process , Jone, Rasmussen dan Moffit, 1997.

Contectual teaching and learning – CTL, adalah konsep pelatihan yang membantu

pelatih mengaitkan antara materi pelatihan dengan situasi dunia nyata dan

mendorong peserta pelatihan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya

dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat , Menurut

John, 2008, problem based learning – PBL, adalah pembelajaran yang lebih

menekankan pada pemecahan problem autentik yang terjadi sehari-hari.

Target luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan abdimas di rumah baca

ABADIBA dan mitra dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rencana Target Pencapaian

No
Jenis Luaran Indikator Pencapaian

Luaran Wajib
1 Publikasi ilmiah pada jurnal ber

ISSN/Prosiding jurnal nasional
Tidak ada

2 Publikasi pada media masa
cetak/online/repocitoru PT

Tidak ada

3 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat
(mekanisme, IT dan manajemen)

Ada

4 Peningkatan daya saing (peningkatan
kualitas, kuantitas, serta nilai tambah
barang, jasa, diversifikasi produk atau
sumber daya lainnya)

Ada

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni
budaya, sosial, politik, keamanan,
ketentraman, pendidikan, kesehatan)

Ada

Luaran Tambahan
1 Publikasi di jurnal internasional Tidak ada
2 Jasa : Rekayasa sosial, metode atau

system produk/barang
Tidak ada

3 Innovasi baru TTG Tidak ada
4 Hak kekayaan intelektual (Hak Cipta) Tidak ada
5 Buku ber ISBN Tidak ada
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian

masyarakat adalah dengan melakukan pendampingan proses baca, tulis dan

berhitung , operasional taman bacaan dan pelatihan wirausaha. Dengan

memanfaatkan materi, teknologi informasi dan memanfaatan teknologi informasi

dalam proses belajar mengajar, manajemen taman bacaan – perpustakaan dan

pelatihan wirausaha , baik secara offli dan online.

Adapun tahapan dalam proses pendampingan dan pelatihan  sebagaimana

yang dimaksud , yaitu :

1. Proses baca, tulis dan berhitung, metode diskusi panel dengan

menggunakan sarana media lisan, computer, menonton film dan media

online.

2. Proses taman bacaan – perpustakaan dengan memberikan

pendampingan dalam hal manajemen buku, manajemen pinjam dan

mengembalikan, manajemen tataletak buku.

3. Proses pelatihan menggunakan metode PBL, pendampingan pada

kelompok usaha dengan diskusi panel, komunikasi online

4. Melakukan penyuluhan dan pendampingna pada kelompok yang terbentuk

secara rutin offline dan online.

3.2. Rencana Kegiatan
Terkait dengan implementasi solusi, maka pada tahapan ini adalah

melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung metode pelaksanaan

program penelitian dan pengabdian masyarakat adalah :

1. Melakukan pemilihan topik dan meteri pembelajaran dan pelatihan dana

atau menyesuaikan dengan kondisi dilapangan.

2. Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan amteri dan toipk yang

dipilih

3. Melakukan diskusi pada kelompok yang sudah terbentuk

4. Melakukan pemetaan pada aktivitas taman bacaan.
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5. Melakukan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan

6. Melakukan evaluasi dan monitoring

Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan pada Rumah Baca ABADIBA,

Yayasan Insan Citra Utama, Yayasan Mutiara Qolbu Indonesia, dan Yayasan Al

Birru Indonesia Jaya bergerak di bidang :

a. Perpustakaan dan taman bacaan umum terbatas

b. Baca, tulis, berhitung dan Bimbingan belajar gratis untuk anak – anak

sekolah dan anak – anak yatim piatu.

c. Kegiatan orientasi lapangan – OL untuk masyarakat dan UMKM

d. Kegiatan kemasyarakatan dan sosial dalam wujud pelatihan dan diklat

kemasyarakat, masyarakat dan UMKM.

e. Pengembangan keahlian dan profesi kewirausahaan kelompok masyarakat

f. Santunan dan donatur untuk anak – anak yatim.

g. Donatur pembangunan asrama anak yatim – piatu.

h. Pengembangan modul ajar dan pelatihan.

Jadwal Kegiatan kemasyarakatan dan sosial akan pada Rumah baca dan

taman bacaan ABADIBA, Insan Citra Utama dan Mutiara Qolbu Indonesia, dan Al

Birru Indonesia Jaya, yang menjadi tempat pengabdian masyarakat bagi peserta

pendampingan dari LPM Universitas Gunadarma, adalah :

a. Kegiatan rutin baca, tulis dan berhitung dan Bimbingan belajar untuk anak –

anak sekolah dan anak yatim binaan yayasan. Di laksanakan di tempat

sekertariat yayasan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak yayasan.

1. Jadwal kegiatan

Hari Selasa, Rabu, Jum’at, Sabtu dan Minggu

Jam Pagi : 08.00 – 11.00

Jam Siang : 15.00 – 18.00

Hari Sabtu dan Minggu

Jam 08.00 – 16.00

2. Jadwal Kegiatan Pelatihan kemasyarakatan

Hari Senin sampai Jum’at

Jam Pagi : 08.00 – 12.00

Jam Siang : 13.00 – 16.30
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Jam Malam : 19.00 – 22.00

3. Selama diterapkan masa PSBB maka jadwal tetap berlaku dengan

kondisi protokol Covid-19, yaitu diberlakukan hanya pada kelompok

masyarakat (anak binaan) yang membutuhkan bimbingan dan jaringan

WIFI.

4. Jumlah peserta optional, disesuaikan dengan kondisi protokol covid-19,

pada hari terjadwal, dan siswa binaan.

5. Materi diserahkan kepada siswa dan pendamping, umumnya sesuai

dengan konsep yayasan, yaitu

b. Baca, tulis dan berhitung,

c. Materi pelajaran sekolah

d. Seni-budaya

e. Karakter building

f. Kreativitas dan keterampilan

g. Berwirausaha dan kewirausahaan.

h. Pegajian dan Doa Bersama

i. Hafalan Al-Qur’an

b. Kagiatan Manajemen perpustakaan dan manajemen simpan pinjam buku di

rumah baca ABADIBA dan Taman bacaan Mutiara Qolbu Indonesia.

1. Jadwal pelayanan setiap hari

Jam 08.00 – 16.00

Masa pandemi Covid-19 mengikuti protokol covid-19 dengan system

perjanjian dan bergilir berdasarkan hari, dilakukan selama bulan Maret –

April 2020

2. Kegiatan

- Manajemen buku

- Pelayanan peminjaman dan pengembalian

- Donatur buku bacaan

3. Perpustakaan audio dan visual

4. Dokumentasi bahan nara sumber dan diklat pelatihan

c. Pembuatan dan pengembangan modul pelatihan dan diklat, dan modul ajar

untuk bimbingan belajar.
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1. Pengembangan dan pembuatan modul pelatihan dan bimbingan belajar

2. Dibentuk beberapa tim

3. Materi tentang :

- Kewirausahaan dalam UKM

- Kewirausahaan berbasis Iptek

- Karakter wirausahaan dalam UKM

- Manajemen usaha dalam UKM

- Materi pelatihan

- Materi baca, tulis dan berhitung

- Materi Bahasa (Arab dan Inggris)

d. Pelatihan kemasyarakatan dengan tema membangun kreativitas dan inovasi

wirausahaan dengan basis komputerisasi menjadi kekuatan ekonomi

masyarakat, Mulai Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020

telah terlaksana kegiatan pelatihan. Kegiatan ini terlaksana adanya kerja sama

antara Rumah baca ABADIBA, yayasan Insan Citra Utama, Pemerintah daerah

dan instansi terkait.

Kegiatan kedepan akan lebih banyak memanfaat teknologi komunikasi dalam

proses pendampingan kepada kelompok masyarakat binaan, seperti penggunaan

media komuikasi dan panel dengan meet atau zoom, dan meyedikana layanan

pendampngan secara mobile
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BAB IV
Kelayakan Perguruan Tinggi

4.1. Profil Lembaga Peneliatan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM

Lembaga penelitan dan pengabdian kepada masyarakat – LPPM Universitas

Gunadarma merupaka lembaga yang berperan untuk endukung Universitas

Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya, adalah memberikan kontribusi

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara

regional, nasional dan internasional dan selalu  berupaya mensosialisasikan

penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarmapada kegiatan

pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan

kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan , diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prosarana, yaitu berupa incubator bisnis yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan

mengembangkan usaha, yaitu

a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk

diskusi dan koordinasi dalam kondisi yang sangat mendukung, seperti

AC, Kursi, meja, whiteboard dan LCD projector.

b. Adanya laboratorium pendukung, seperti laboratorium manajemen,

laboratorium akuntansi, laboratorium pengembangan bisnis dan

laboratorium e-commerce. Ruang laboratorium ini dapat digunakan untuk

pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

c. Perpustakaan dengan ruang dan gedung yang sangat kondusif dan

memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.

d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu penelitian dalam mengurus

dan memperoleh sertifikasi HKI dari hasil penelitian dan pengabdian

masyarakat

2. Membantu penyediaan fasilitas  proses belajar dan mengajar, manajemen

perpustakaan dan pelatihan kemasyarakat  kelompok masyarakat binaan

3. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG news, UG Radio dan UG

TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat
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4. Menyediakan pendampingan untuk embantu pemecahan berbagai

permasalahan yang dihadapi para pelaku UKM dan kelompok masyarakat.

4.2. Kepakaran Tim
Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran  tim pengusul dan tim

pelaksana program pengabdian masyarakat dan relevansi kepakaran, yaitu

Tabel 4.1
Jenis kepakaran Tim Pengusul

No Nama Kepakaran

1. Julius Nursyamsi Manjemen

2 M. Abdul Mukhyi Manajemen keuangan

3 Makmun Manajemen Informasi

4. Rossi Septy Wahyuni Teknik Industri

5 Feny Fidya Manajemen

6. Siti Chodijah Manajemen

7 Erna Kustyarini Akuntansi

8 .... ...

Untuk kepakaran dari seluruh anggota yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada

masyaraka di bawah naungan rumah baca ABDIBA dapat dilihat di lampiran 5
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BAB V
Hasil dan Luaran Yang di Capai

5.1. Hasil
Hasil luaran yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian masyarakat ini

antara lain adalah telak dilaksanakan pendampingan baca, tulis dan membaca pada

anak binaan mitra di lokasi mitra Pondong pinang Tanggerang, Jaka Sampurna

Bekasi, Duren Sawit Jakarta Timur dan Penggilingan Jakarta Timur, pendampingan

kegiatan pelatihan kemasyarakatan di balitbang kota Pasuruan Jawa Timur yang

bekerja sama dengan mitra untuk semester ATA 2019-2020 dan pendampingan

Pendampingan dalam manajemen dan operasional taman bacaan di ruamha

baca ABDIBA pondok Pinang Tanggerang, Taman bacaan Mutiara Qalbu

Penggilingan Jakarta Timur dan Batin Al Birru Jaka Sampurna Bekasi.

Aktivitas ini sampai saat ini masih terus dilakukan evaluasinuntuk

mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi anak binaan dan masyarakat, untuk

mendapatkan cara, teknik, konsep yang sesuai atau tepat guna dalam memperoleh

nilai tambah dan daya saing dari masyarakat binaan.

5.2. Luaran yang dicapai
Telah berhasil diberikan peningkatan daya saing dalm bentuk peningkatan

nilai tambah pengetahuan dan perbaikan tata nilai masyarakat dalam bentuk edukasi

dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pembelajaran, manajemen

perpustakaan dan wirausaha pada masyarakat binaan rumah baca ABADIBA.

Kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan baik pendampingan belajar baca,

tulis dan berhitung, pendampingan opersional perpustakaan dan pendampingan

pelatihan wirausaha telah menyesuaikan dengan kondisi dan protokol covid-19,

seperti pembelajaran offline menjadi online.

a. Kegiatan Pelatihan dan Diklat Kemasyarakatan.
Kegiatan ini melibatkan kelompok masyarakat umum dan kelompok

masyarakat yang sudah memiliki aktivitas wirausahaan kecil dan menengah yang

berada pada wilayah tertentu yang bekerja sama,
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Kegiatan ini berbasis pada keterampilan, manajemen, praktek dan

pengembangan iptek dengan pendekatan pada basis yang di arahkan oleh pihak

pemerintah baik daerah maupun pusat,

Kegiatan pelatihan ini di awal bulan Maret dan April 2020 menhadapi

tantangan yaitu munculnya wabah dan menjadi pandemi yaitu pandemi Covid-19

yang mengharuskan aktivitas yang pelatihan ini terhenti dan merubah pola

b. Pelaksanaan Kegiatan pelatihan
Kegiatan pelatihan dan diklat kemasyarakatan yang telah dilaksanakan pada

bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020, adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Diklat Processing Hasil Pertanian

a. Diklat di peruntukan bagi pengusaha hasil pertanian dan kalangan

masyarakat yang tertarik untuk pengolahan hasil pertanian menjadi

makanan atau bahan makanan, dalam pelatihan ini diajarkan bagaimana

mengolah menjadi makanan, manajemen pemasaran, analisis keuangan

sederhana dengan SIAPIK dan pengemasan kreatif produk .

b. Periode pelaksanaan tanggal 17 s/d 22 Februari 2020

c. Peserta dari home industry dan masyarakat umum

2. Pelatihan dan Diklat Kemasan dan Pengemasan Bagi UKM

a. Pelatihan dengan materi kemasan, bagaimana kemasan menjadi daya

Tarik dan strategi dalam penjualan, manajemen kemasan. Tujuan yang

mendalam adalah bagaimana kemasan memberikan keuntungan lain dari

penjualan, diarahkan kepada pengusaha lokas dan rumahan yang telah

memiliki usaha dan produk yang sudah dikenal di pasar untuk

menyongsong pasar terbuka Asia dan China.

b. Periode pelaksanaan tanggal 02 s/d 07 Maret 2020

c. Peserta dari masyarakat umum dan pengusaha home industry

3. Pelatihan dan Diklat Pengelolaan Sampah

d. Diklat di peruntukan bagi masyarakat kreatif dan kalangan masyarakat

umum yang tertarik pengelolaan sampah dan penggunaan bahan sampah

untuk produk kreatif, dalam pelatihan ini diajarkan bagaimana karakter

sampah yang memiliki nilai ekonomis, dan bahan sampah yang dapat

dijadikan komoditi ekonomi . Dengan mengembangkan basis kreatifitas

dan inovasi produk dari bahan bekas sampah.
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e. Periode pelaksanaan tanggal 16 s/d 21 Maret 2020.

f. Peserta dari pembudidaya ikan dan masyarakat umum

c. Kegiatan Pendampingan Baca, Tulis dan Berhitung
Pendampingan terhadap anak asuh dan didik pada rumah baca ABADIBA,

Yayasan Mutiara Qalbu dan Batin Al Birru Indonesia yang dilaksanakan sesuai

dengan jadwal yang sudah disepakati. Lokasi :

a. Rumah baca ABADIBA

b. Yayasan Mutia Qolbu

c. Yayasan Batin Al Birru

Untuk jadwal selama pandemi covid-19 sangat dibatasi baik jumlah anak binaan dan

aktifitas pendampingan, secara umum lebih menggunakan online.

Kegiatan ini memberikan pembelajaran tambahan baik materi sekolah formal

atau tidak formal, Pengajian rutin dan pendiaikan agama, rata – rata diikuti oleh 4 s/d

10 siswa dari berbagai kalangan dan sekitar tempat keberadaan yayasan dan rumah

baca. Adapun materi yang diajarkan diserahkan kepada kesepakatan siswa dan

pengajar, yang sesuai dengan kebutuhan dari tenaga pengajar. Materi : Matematika,

Pengetahuan alam, Pengetahuan sosial, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Inggris kid’s,

Seni dan Kesenian, Pengenalan computer, Materi yang berbasis audio dan visual,

Wirausaha, Karakter Building, dan Pengembangan diri.

Pelaksanaan pada masa pendemi covid-19 dilakukan dengan system

kelompok dan atau online menggunakan media zoom dengan terjadwal. Dan

menyediakan fasilitas wifi untuk kegiatan sekolah online pada anak siswa binaan.

d. Kegiatan Sosial dan Amal
Kegiatan sosial dan amal dilakukan dalam setiap bulan dalam bentuk

kegiatan istighosah, doa bersama, tausiyah , pemberian dana, santunan dan uang

saku terhadap anak – anak yatim binaan yayasan, dan tasyakuran yayasan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mulai bulan Februari 2020 sampai bulan

Agustus 2020, dan ini merupakan kegiatan rutinisan pekanan. Dan selama pandemi

dilakukan pembagian bansos pada anak binaan seperti biaya pulsa, pemberian

bantuan tambahan handphone, dan pembiayaan wifi untuk kegiatan belajar dan

mengajar.
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BAB VI
Rencana Tahapan Berikutnya

Pada tahapan berikutnya adalah dalam kegiatan pendampingan belajar baca,

tulis dan berhitung merupakan kegiatan rutin dan terprogram yang dilakukan sesuai

dengan jadwal yang sudah ada pada setiap mitra, maka kegiatan ini akan tetap

menjadi tahap rencana untuk semester berikutnya.

Pada kegiatan manajamen dan operasional perutakaan – taman bacaan,

tetap kana menyesuaikan dengan jadwal yang sudah tetap dan rutin yang ada pada

setiap lokasi mitra. Dan pada kegiatan pendampingan pelatihan akan menyesuaikan

dengan pihakt yang bekerja sama dengan mitra, waktu dan jadwal akan

menyesuaikan.

Selama aktivitas kegiatan ini akan dilakukan evaluasi dan mana yang perlu

dilakukan perubahan seiring dengan kondisi masyarakata dan lapangan, seperti

pembuatan modul ajar dan modul kewirausahaan akan menyesuaikan degan

kemajuan teknologi di bidang wirausaha.

Kegiatan ini adanya sifat berkumpul maka dalam pelaksanaanna

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan daerah, seperti saat pandemi covid-

19, maka prosedur pelaksanaan akan menyesuaikan dengan protokol covid-19
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Bab VII
Kesimpulan Dan Saran

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan abdimas yang telah dilakukan secara berkala, rutin dan

terprogram, maka kegiatan pendampingan pada kegiatan baca,tulis dan berhitung

berjalan dengan baik, walaupun pada saat PSBB di terapkan sempat terhenti dan

merubah pola dengan system pendekatan online dengan zoom dan meet, dan offline

terbatas, dan lebih mengarah pada pemuntahiran teknologi komunikasi di  lokasi

mitra, yaitu penempatan komunikasi wifi untuk mendukung kegiatan belajar di

rumah.

Kegiatan operasional perpustakaan - taman bacaan secara keseluruhan

dapat dinyatakan efektif, hanya pada saat protokal PSBB diterapkan aktifitas ini

sangat dibatasi, hanya mendukung aktifitas belajar dirumah dan mendukung

komunikasi wifi pada kelompok masyarakat binaan

Untuk kegiatan pendampingan pelatihan dapat di nyatakan baik tetapi kurang

efektif disebabkan adanya PSBB di  lokasi pelatihan maka beberpa jadwal pelatihan

di tidakan sampai batas belum ditentukan.

Secara garis besar aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam

kondisi baik dan berjalan sesuai rencana, efektif pada kegiatan tertentu.

7.2. Saran
Aktiftas yang telah dilakukan masih membutuhkan evaluasi kembali dan

menyesuaik dengan kondisi lingkungan dan daerah, yang menjadi acuan untuk

pelaksanaan ke depan akan lebih memanfaatkan teknologi komunikasi akan lebih

efektif dan bagi anggota untuk dapat mengikuti kondisi yang terjadi.
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LAMPRAN 1

Peta Lokasi Mitra Rumah Baca ABADIBA

Peta Lokasi Mitra Al Birru Indonesia



27

LAMPIRAN 2
Ru

m
ah

Bac a

ABADIBA
Ak u Bakal Dibac a SURAT PERMOHONAN MITRA

Nomor   : 029/ABD/SP-U/II/2020

Kepada Yth,
Rektor Universitas Gunadarma
Cc
Kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Di

Tempat

Dengan Hormat,
Bersama Surat ini Kami dari Koordinator Kegiatan pengabdian masyarakat – PKM
di Rumah baca ABADIBA, Yayasan Insan Citra Utama, Yayasan Mutiara Qolbu
Indonesia, dan Batin Al Birru Indonesia, mengundang Anggota LPM Universitas
Gunadarma untuk aktif dalam  kegiatan kemasyarakatan, penyuluhan dan
pendampingan pada kelompok masyarakat binaan, sebagai penyuluh, asisten
penyuluh dan pendamping kelompok, pada kegiatan :

A. Jenis kegiatan
1. Kegiatan rutin adalah pendampingan baca, tulis dan berhitung bertempat di

Rumah Baca ABADIBA, Yayasan Insan Cita Utama, Yayasan Mutiara Qolbu
Indonesia, dan Yayasan Batin Al Birru Indonesia Jaya.

2. Kegiatan Pelatihan kemasyaratan yang bekerja sama dengan instansi terkait
bertempat di Rumah Baca ABADIBA dan Yayasan Insan Citra Utama serta
Balitbang instansi terkait.

3. Kegiatan pendampingan orientasi lapangan – OL sebagai wujud kelanjutan
dari pelatihan dan diklat masyarakat.

4. Pembuatan modul dan diktat pengajaran baca, tulis dan berhitung dan
pelatihan kemasyarakatan bertempat di Rumah Baca ABADIBA, Yayasan
Insan Cita Utama, Yayasan Mutiara Qolbu Indonesia dan Yayasan Batin Al
Birru Indonesia Jaya.

5. Kegiatan pendampingan operasional dan administrasi kegiatan perpustakaan
bertempat Rumah Baca ABADIBA Yayasan Insan Cita Utama, Yayasan
Mutiara Qolbu Indonesia dan Yayasan Batin Al Birru Indonesia Jaya.
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B. Periode Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan dalam 1 (satu)  semester akademik yaitu mulai bulan
Februari 2020 sampai bulan Agustus 2020

Demikianlah surat permohonan ini dibuat, atas kesediaan dan partisipasi LPM
Universitas Gunadarma, Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Februari  2020
Pengelola Rumah Baca ABADIBA

"Aku Bakal Dibaca“

Dhiniyah Julius Nursyamsi
Ketua Koordinator - PKM

Tembusan :
1. LPM Universitas Gunadarma
2. Anggota pendamping
3. Arsip



29

LAMPIRAN 3

Ru
m

ah
Bac a

ABADIBA
Ak u Bakal Dibac a SURAT KETERANGAN

Nomor   : 171-A/ABD/SK-P/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola dan koordinator PKM di Rumah Baca
ABADIBA ” Aku bakal dibaca ”, Yayasan Insan Citra Utama, Yayasan Mutiara Qolbu
Indonesia dan Yayasan Al Birru Indonesia Jaya . Menerangkan bahwa nama – nama dalam
lampiran surat keterangan ini telah aktif melaksanakan kegiatan kemasyarakatan,
penyuluhan dan pendampingan pada kelompok masyarakat binaan, pada kegiatan rutinitas
rumah baca dan yayasan, pada periode bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus
2020, jenis kegiatan dan daftar anggota yang aktif terlampir .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2020
Rumah Baca ABADIBA "Aku Bakal Dibaca“

Tembusan :

4. LPM Universitas Gunadarma
5. Anggota pendamping
6. Arsip

Se kretariat : Jl. Balita V No.21 Rt. 03/ 04, Kunc iran Ma s Perm ai,Pina ng  - Tangera ng
Telp. (021) 7317039, Hp. 0812 871 4959
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Lampiran  :
Lampiran Surat Keterangan Nomor   : 171-A/ABD/SK-P/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus
2020.
A. Kegiatan

1. Kegiatan rutin adalah pendampingan baca, tulis dan berhitung bertempat di Rumah
Baca ABADIBA, Yayasan Insan Cita Utama, Yayasan Mutiara Qolbu Indonesia dan
Yayasan Al Birru Indonesia Jaya.

2. Kegiatan Pelatihan kemasyaratan yang bekerja sama dengan instansi terkait
bertempat di Rumah Baca ABADIBA Yayasan Insan Citra Utama dan Yayasan Al
Birru Indonesia Jaya serta Balitbang instansi terkait.

3. Kegiatan pendampingan orientasi lapangan – OL sebagai wujud kelanjutan dari
pelatihan dan diklat masyarakat.

4. Pembuatan modul dan diktat pengajaran baca, tulis dan berhitung dan pelatihan
kemasyarakatan bertempat di Rumah Baca ABADIBA, Yayasan Insan Cita Utama,
Yayasan Mutiara Qolbu Indonesia danYayasan Al Birru Indonesia Jaya.

5. Kegiatan pendampingan operasional dan administrasi kegiatan perpustakaan
bertempat Rumah Baca ABADIBA, Yayasan Mutiara Qolbu Indonesia dan Yayasan
Al Birru Indonesia Jaya.

B. Daftar Anggota

Kelompok Mawar
No Nama Anggota No Nama Anggota

1 Ade Syoufa 16 Komsi Koranti
2 Darmadi 17 Makmun
3 Dyah Cita Irawati 18 Mufid Nilmada
4 Dyah Palupi 19 Risdiandri Iskandar
5 Erna Kustyarini 20 Rossi Septy Wahyuni
6 Feny Fidya 21 Siti Chodidjah
7 Gatot Sukbiyakto 22 Sri Nawang Sari
8 Hadir Hudiyanto 23 Sulastri
9 Heru Suharjo 24 Tati Sunarti

10 Hurnaningsih 25 Titi Ayem Lestari
11 Irma Haryanti 26 Titiek Irewati
12 Irmawati Wijaya 27 Tuti Eka Asmarani
13 Iswari Dhiniyah 28 Winarsih
14 Julius Nursyamsi 29 Yusman
15 Kartika  Sukmawati 30 Yusye Milawaty

Jakarta, 10 Agustus 2020

Irma Haryanti
Sekretaris
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Kelompok Melati
No Nama Anggota No Nama Anggota

1 Agus Nugroho 17 Maukar
2 Agus Suparman 18 Muhammad Firdaus
3 Anne Dahliawati 19 Nurmaningsih
4 Armaini Akhirson 20 Orita Dwi Purbiyanti
5 Ati Harmoni 21 Parno
6 Budi Setiawan 22 Rakhma Oktavina
7 Dionysia Kowanda 23 Sigit Sukmono
8 Ega Hergarini 24 Sriyanto
9 Fettiana Gianadevi 25 Suharni

10 Haryono 26 Suzana Lamria Siregar
11 Henny Widowati Farida 27 Wahyu Prakosa
12 Hernama 28 Widio Purwani
13 Imam Ahmad Trinugroho 29 Widyatmini
14 M. Abdul Mukhyi 30 Rahkmanita
15 F.X. Aji Sukarno 31 Ade Rachmawati Nurfitri
16 Dimyati 32 Zuhad Suyudi

Jakarta, 10 Agustus 2020

Irma Haryanti
Sekretaris
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LAMPIRAN 4

Jadwal Kegiatan Abdimas ATA 2019 – 2020
No Kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat
Tahun 2020 bulan ke

2 3 4 5 6 7 8
1 Koordinasi dengan mitra
2 Melaksanakan analisis kebutuhan
3 Pendampingan belajar baca, tulis dan

berhitung
4 Pendampingan operasional taman

bacaan - perpustakaan
5 Pendampingan audit data buku taman

bacaan – perpustakaan
6 Melakukan kegiatan penyuluhan

pelatihan dan pendampingan
kemasyarakatan

7 Pendampingan kegiatan orientasi
lapangan kelompok masyarakat usaha
kecil menengah

8 Monitoring dan evaluasi kegiatan
pendampingan baca, tulis dan berhitung

9 Koordinasi kembali ke masing-masing
mitra untuk meminta surat keterangan
mitra bahwa tim dosen sudah terlibat
dalam kegiatan abdimas di semester
ATA 2019-2020

10 Tim dosen membuat laporan aktifitas
kegiatan abdimas ATA 2019-2020
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LAMPIRAN 5

Tim Anggota Andimas dan Bidang Ilmu

No Nama Bidang Ilmu No Nama Bidang Ilmu

1 Ade Rachmawati Nurfitri Akuntansi 31 M. Abdul Mukhyi Manajemen keuangan

2 Ade Syoufa Teknik Arsitektur 32 Makmun Sistem infomasi

3 Agus Nugroho Teknik Arsitektur 33 Maukar Manajemen informasi

4 Anne Dahliawati Akuntansi 34 Mufid Nilmada Matematika

5 Armaini Akhirson Komunikasi 35 Muhammad Firdaus Manajemen informasi

6 Ati Harmoni Teknik Industri 36 Nurmaningsih Manajemen perpustakaan

7 Budi Setiawan Teknik Informasi 37 Orita Dwi Purbiyanti Manajemen informasi

8 Darmadi Manajemen 38 Parno Manajemen informasi

9 Dimyati Teknik Arsitektur 39 Rakhma Oktavina Manajemen pemasaran

10 Dyah Cita Irawati Manajemen informasi 40 Rakhmanita Teknik Arsitektur

11 Dyah Palupi Akuntansi 41 Risdiandri Iskandar Teknik informasi

12 Ega Hergarini Manajemen informasi 42 Rossi Septy Wahyuni Teknik Industri

13 Erna Kustyarini Akuntansi 43 Sigit Sukmono Manajemen

14 F.X. Aji Sukarno Akuntansi 44 Siti Chodidjah Manjemen keuangan

15 Feny Fidya Sistem Komputer 45 Sri Nawang Sari Manajemen produksi

16 Fettiana Gianadevi Sistem Komputer 46 Sriyanto Manajemen pemasaran

17 Gatot Sukbiyakto Akuntansi 47 Suharni Akuntansi

18 Hadir Hudiyanto Manajemen Keuangan 48 Sulastri Manajemen perpustakaan

19 Haryono Akuntansi Perbankan 49 Suzana Lamria Siregar Matematika

20 Henny Widowati Farida Manajemen Pemasaran 50 Tati Sunarti Akuntansi

21 Hernama Manajemen Pemasaran 51 Titi Ayem Lestari Akuntansi

22 Heru Suharjo Akuntansi 52 Titiek Irewati Manajemen informasi

23 Hurnaningsih Teknik informasi 53 Tuti Eka Asmarani Matematika

24 Imam Ahmad Trinugroho Teknik Informasi 54 Wahyu Prakosa Teknik Arsitektur

25 Irma Haryanti Manajemen 55 Widio Purwani Pancasila

26 Irmawati Wijaya Manajemen bisnis 56 Widyatmini Manajemen

27 Iswari Dhiniyah Ekonomi bisnis 57 Winarsih Manajemen informasi

28 Julius Nursyamsi Manajemen perbankan 58 Yusman Teknik informasi

29 Kartika  Sukmawati Manajemen operasional 59 Yusye Milawaty Manajemen perpustakaan

30 Komsi Koranti Manajemen produksi
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Lampiran 6

Anggaran Biaya

No Keterangan Satuan Kuantitas Harga
satuan

Total

3 Pelatihan dan diklat Paket 3 500.000 (1.500.000)

4 Pendampingan Paket 10 100.000 (1.000.000)

5 Administrasi kegiatan Paket 1 100.000 (   100.000)

6 Tranportasi Paket 10 50.000 (   500.000)

7 Modul/Diklat Paket 2 100.000 ( 200.000)

8 Bantuan paket pulsa paket 10 100.000 (1.000,000)

Total pengeluaran (4.200.000)
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Lampiran 7

Dokumentasi


