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Abstrak
Keterlibatan pemuda dalam kegiatan Karang Taruna merupakan bentuk partisipasi aktif pemuda dalam
kehidupan sosial masyarakat. Karang Taruna merupakan salah satu bentuk Community Development yang
mampu mengembangkan masyarakat untuk mencapai sosial-ekonomi yang lebih baik. Organisasi Karang
Taruna Kampung Sono, Dusun Sono, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,
merupakan sasaran tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan “Peningkatan Partisipasi Pemuda di
Karang Taruna Kampung Sono Melalui Implementasi Community Development”. Hal ini karena Karang
Taruna Kampung Sono ingin melakukan perubahan dan pembentukan skill serta keaktifan para pemuda
Kampung Sono dalam program kerja yang dijalankan. Dengan demikian, tim melakukan pengabdian
masyarakat dengan metode pelatihan yang di dalamnya terdapat pengetahuan dan praktik Public Speaking
yang nantinya akan memiliki manfaat untuk menumbuhkan rasa percaya diri ketika berbicara di depan
umum. Dengan adanya pelatihan Public Speaking melalui kegiatan “Peningkatan Partisipasi Pemuda di
Karang Taruna Kampung Sono Melalui Implementasi Community Development” ini, diharapkan adanya
perubahan pada anggota Karang Taruna Kampung Sono agar lebih percaya diri bahkan dapat menjadi
keterampilan yang berguna bagi pemuda pemudi Karang Taruna Kampung Sono di masa yang akan datang.
Selain itu, peningkatan partisipasi pemuda ini juga didukung dengan adanya pelatihan penguatan teamwork
yang dilakukan dengan metode ice breaking dan juga permainan yang dapat meningkatkan solidaritas
organisasi. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa perlunya peningkatan dan pelatihan kepada anggota
organsiasi karang taruna sebagai bentuk upgrade pengetahuan dan skill kerjasama sesama anggota
organisasi.
Kata kunci: Organisasi, Partisipasi, Community Development, Public Speaking, Teamwork
diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat
untuk mencapai kondisi sosial ekonomi-budaya
yang lebih baik. Program Community Development
memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis
masyarakat (community based), berbasis sumber
daya setempat (local resource based) dan
berkelanjutan (suistainable). Oleh karena itu dalam
memberdayakan masyarakat ini dibutuhkan
beragam aspek konsep pengetahuan yang harus
dipahami. Mulai dari konsep pengetahuan hingga
kecakapan pribadi, salah satunya adalah
kemampuan berbicara di depan umum (public
speaking). Kemampuan ini seyogyanya harus
dimiliki oleh anggota organisasi. Kecakapan ini
tidak hanya berlaku di dalam organisasi saja namun
juga dapat berlaku di luar organisasi.
Gunadi menyebutkan bahwa public speaking
adalah bentuk komunikasi lisan atau topik yang
disampaikan di hadapan banyak orang guna

1. PENDAHULUAN
Organisasi
secara
sederhana
merupakan
sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu. Schein menyebutkan
bahwa organisasi adalah koordinasi rasional
kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa
tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan
fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung
jawab. [1] Sebuah organisasi tentu saja memiliki
struktur yang kemudian menjalankan program kerja
yang relevan dengan tujuan organisasi. Dalam
tubuh organisasi, tentu saja membutuhkan upayaupaya untuk melakukan pengembangan baik secara
organisasional maupun individual. Salah satu upaya
ialah menguatkan pembangunan kapasitas atau
yang biasa disebut dengan community development.
Community
development
didefinisikan
sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang

121

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

pengabdian masyarakat Universitas AMIKOM
Yogyakarta, khususnya dalam program Community
Development (CD) guna memperkuat teamwork.
Dalam hal ini, tidak hanya materi terkait berbicara
di depan umum saja yang akan ditingkatkan
melainkan juga materi tentang penguatan teamwork
guna mencapai organisasi yang lebih solid.

memengaruhi,
mengubah
opini,
mengajar,
mendidik, memberikan penjelasan serta informasi
kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian
tersebut maka sudah sewajarnya apabila
kemampuan public speaking menjadi kemampuan
yang harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi.
[2]
Kemampuan
dan
pemahaman
akan
pengatahuan konsep inilah yang dilakukan Tim
Pengabdian Masyarakat pada organisasi pemuda,
tepatnya organisasi karang Taruna. Sebagaimana
kita ketahui bahwa Karang Taruna merupakan
organisasi kepemudaan di Indonesia yang tumbuh
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial
dari, dan oleh untuk masyarakat khususnya
generasi muda. Levelnya pun beragam, mulai dari
pemuda dusun, desa, kecamatan bahkan nasional.
Dalam kesempatan ini, kami akan menyasar
pemuda di tingkat dusun dan memilih Karang
Taruna Kampung Sono sebagai objek sasaran
dalam program pelatihan ini.
Karang Taruna Kampung Sono, Dusun Sono,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) merupakan Karang Taruna yang
sudah sejak lama berdiri namun sempat vakum dan
aktif kembali tahun 2009. Sejak berdiri, Karang
Taruna
Kampung
Sono
aktif
dalam
menyelenggarakan agenda rutin pertemuan bulanan
dan agenda tahunan semacam peringatan hari
kemerdekaan Indonesia. Tentu saja programprogram ini sejalan dengan visi misi pengurus di
tiap periodenya selama tiga tahun masa
kepengurusan. Tiap periode pengurusan tentu saja
mengalami
pasang
surut
semangat
dan
keanggotaan. Periode 2019-2021, Karang taruna
kampung Sono baru saja melakukan pergantian
kepengurusan pada Februari 2019 lalu. Suwardoyo,
sebagai ketua yang baru menyebutkan bahwa ia dan
anggotanya akan banyak melakukan perubahan
dalam membentuk skill pemuda di Karang Taruna
Kampung Sono. Ia juga mengharapkan partisipasi
aktif dan peran serta anggota dalam setiap program
kerja yang dijalankan.
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: Pertama, Karang
Taruna kampung Sono membutuhkan anggota yang
memiliki partisipasi aktif dan mampu meberikan
sumbangan ide melalui kemampuan berbicara dan
mengungkapkan pendapat di depan umum. Kedua,
belum pernah mengadakan pelatihan yang
membentuk soft skill dalam hal meningkatkan
kemampuan berbicara di depan umum. Ketiga,
pergantian pengurus yang baru dilaksanakan
Februari 2019 lalu, membuat pengurus tertarik
untuk mengadakan kerjasama dengan tim

2. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan paparan permasalahan sebelumnya,
maka solusi yang ditawarkan terhadap rumusan
permasalahan tersebut adalah dengan program
implementasi Community Development (CD)
melalui pelatihan Public Speaking dan peningkatan
teamwork sebagai wujud pengembangan komunitas
di Karang Taruna Kampung Sono, Dusun Sono,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Jenis
kegiatan ini akan dirincikan sebagai berikut:
1. Memberikan materi tentang organisasi dan
manajemen organisasi serta memberikan
materi kecakapan antar pribadi (tentang
bagaimana melihat kualitas dan potensi
diri serta menumbuhkan rasa percaya diri
individu).
2. Memberikan pemahaman dan kemampuan
untuk berani mengungkapkan pendapat
dan berbicara di depan umum dengan
materi public speaking.
3. Memberikan beberapa metode ice breaking
yang dapat memupuk rasa solidaritas, kerja
sama, dan kekompakan dalam tim
sehingga dapat melakukan analisis
Strengths, Weakneses, Opportunities dan
Treats (SWOT) dalam organisasi.
Adapun metode pelaksanaan program
Community Development melalui Public Speaking
ini ialah sebagai berikut:
1. Tim melakukan survei ke Karang Taruna
Kampung Sono sebagai mitra dengan
berdiskusi dan menganalisis masalah yang
dialami oleh mitra.
2. Tim mempersiapkan materi yang akan
diberikan pada program Community
Development melalui Public Speaking dan
penguatan teamwork.
3. Tim dan mitra mempersiapkan kebutuhan
kegiatan yang akan dilaksanakan selama
sehari penuh.
4. Tim melaksanakan program selama satu
hari penuh dengan rangkaian kegiatan
sebagai berikut:
a. Pembukaan dan ramah tamah dengan
aparat dan tokoh masyarakat setempat
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Pemaparan
materi
public
speaking
disampaikan oleh Debby Dwi Elsha, S.I.Kom.,
M.A, akademisi (dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Teknologi Yogyakarta) sekaligus
praktisi public relation di Universitas tersebut.
Menurutnya, jika seseorang ingin menjadi
pemimpin yang baik maka dia harus memiliki
kemampuan
berbicara
yang
lebih
baik.
Kemampuan menjadi public speaker yang hebat
hanya ditunjang satu persen saja dari bakat
manusia, 99 persen sisanya adalah usaha dan kerja
keras. Hal ini senada dengan yang disampaikan
Nindiani dalam bukunya “Sukses Menjadi MC
Profesional” yang menyebutkan bahwa bakat
memang berperan penting untuk menjadi seorang
public speaker, namun siapa saja mampu menjadi
public speaker asal mau untuk terus belajar,
berpikir jernih dan tenang, tidak terpaku dan belajar
dari kesalahan. Selain itu, seorang public speaker
harus memiliki jiwa besar, rendah hati dan
menghargai orang lain serta mampu menjaga
reputasinya antara melain menjaga sikap atau
perilaku dalam berbicara baik di dunia nyata
maupun dunia maya. [3]
Dalam pemaparannya, Debby menyebutkan
bahwa 55 % dari kesuksesan public speaker adalah
bahasa tubuh. Sehingga, dalam berbicara di depan
umum yang harus diperhatikan adalah bahasa
tubuh. Bahasa tubuh yang dimaknai audiens secara
baik dan menarik minat maka inilah yang menjadi
ukuran terbesar dalam meraih sukses sebagai public
speaker. Kemudian selanjutnya 38 persen adalah
kualitas suara. Kualitas suara yang baik didapat
dengan latihan terus menerus dengan melatih vokal.
Sehingga untuk menciptakan suara yang merdu
hanyalah memerlukan latihan. Dan yang terakhir,
meskipun hanya 7 %, namun sangat berperan
penting adalah kata-kata. Jika semua ini dapat
dimiliki secara maksimal maka seseorang akan
mampu dan piawai menjadi seorang public speaker.
Pada kesempatan ini, peserta diminta untuk
melakukan lima tahapan mudah, pertama,
penyesuaian diri. Baik secara fisik maupun mental.
Kedua, pernapasan. Melatih nafas dnegan beberapa
langkah berikut: 1) Menaruh tangan di atas perut 2)
Menarik nafas dengan hidung 3) Merasakan perut
menggembung 4) Menghembuskan napas perlahanlahan melalui mulut 5) Merasakan perut
mengempis.
Tahapan ketiga yaitu public sepaker mampu
mengendalikan perubahan bahasa tubuh. Hal ini
berfungsi mengubah emosi dan kondisi pikiran.
Mengubah bahasa tubuh dapat dilakukan dengan
cara: 1) Menarik nafas panjang supaya tenang 2)
Mengarahkan pandangan mata 3) Tersenyum

b. Pemaparan materi public speaking serta
mempraktikkannya.
c. Pemberian materi ice breaking agar
dapat melakukan analisis SWOT.
d. Evaluasi hasil pelatihan.
e. Tim membuat laporan hasil kegiatan
program Community Development
melalui
Public
Speaking
dan
menyerahkan hasil tersebut kepada
Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas AMIKOM Yogyakarta.
Setelah melakukan seluruh rangkaian analisis
dan survei ke lokasi serta interaksi dengan warga
dan pemuda karang taruna, maka diputuskan bahwa
Minggu, 28 Juli 2018 di balai pertemuan pemuda
Karang Taruna Kampung Sono, Sinduadi, Mlati,
DIY dilaksanakan kegiatan pelatihan dengan tema
utama dari judul pengabdiam masyarakat ini ialah
pelatihan public speaking dan teamwork. Pemilihan
hari Minggu dilakukan karena mempertimbangkan
anggota Karang Taruna yang bekerja, sekolah dan
kuliah di hari kerja. Adapun target sasaran peserta
dari program ini ialah anggota aktif Karang Taruna
Kampung Sono yang diseleksi berdasarkan tingkat
keaktifannya oleh ketua Pemuda.
Acara ini secara intensif dilakukan mulai dari
pukul 08.00 WIB s/d 16.00. Pemilihan waktu ini
menjadi optimal karena dapat menggali dan
mengulas kelemahan-kelemahan yang sering terjadi
dalam individu di organsiasi karang taruna,
terutama yang berkaitan dengan kepercayaan diri
dan rasa kepedulian terhadap organisasi.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan community development ini difokuskan
pada pelatihan public speaking dan penguatan
teamwork. Gunadi menyebutkan public speaking
adalah bentuk komunikasi lisan atau topik yang
disampaikan di hadapan banyak orang guna
memengaruhi,
mengubah
opini,
mengajar,
mendidik, memberikan penjelasan serta informasi
kepada khalayak. Berdasarkan pengertian tersebut
maka wajar apabila kemampuan public speaking
menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh
anggota organisasi sebagai kompetensi berbicara di
depan umum.
Kegiatan public speaking dapat bermacammacam di antaranya dalah berpidato, khutbah,
ceramah, pemandu acara atau Master of Ceremony
pidato, presentasi produk, orasi dan lain
sebagainya. Pada prinsipnya public speaking
berkaitan dengan pengungkapan ide dan pendapat
di hadapan orang banyak.
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2. Pelajaran untuk selalu mengembangkan
sikap positif. Karena seorang public
speaker akan menemui banyak orang dan
berinteraksi dengan berbagai karakter
manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya
public speaker harus memiliki sikap positif
dalam menafsirkan berbagai karakter orang
lain.
3. Pelajaran untuk mensyukuri segala berkat.
Berkat dalam hal ini tidak hanya berupa
materi namun juga dapat berupa kenalan
dan realasi baru di setiap tempat dengan
berbagai latar belakang yang berbeda-beda.
4. Pelajaran untuk tidak “melambung” ketika
dipuji dan tidak “terpuruk” ketika dicaci.
Seorang public speaker yang rendah hati
tidak akan jemawa jika dipuji, karena
baginya, pujian adalah pelajaran untuk
bersikap rendah hati. Demikian pula ketika
dikritik, kritikan dapat dijadikan sebagai
saran untuk meningkatkan kualitas diri
yang lebih baik lagi. [3]

walaupun dipaksakan 4) Menggunakan bahasa
tubuh terbuka 5) Membusungkan dada 6) Berdiri
tegak 7) Luwes,
Keempat, Pemanasan. Ini dapat dilakukan
dengan
berlatih
didepan
cermin
dengan
memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah.
Kemudian
melatih
diri
untuk
bersikap
mengesankan. Adapun tahapan yang terakhir
adalah menanamkan rasa percaya diri dengan
mengolah vokal dengan cara: 1) melatih artikulasi
(kejelasan) 2) Intonasi nada bicara 3) Volume 4)
Tempo dan 5) Pengaturan jeda
Selain memaparkan materi public speaking,
Pemateri juga berkesempatan menyampaikan
materi tentang Master of Ceremony (MC).
Menurutnya mampu memandu sebuah acara adalah
suatu kemampuan paling dasar dalam public
speaking. Individu dalam organisasi, khususnya
Karang Taruna harus memiliki kemampuan ini agar
dapat diaplikasikan pada setiap kegiatan yang
diselenggerakan oleh pemuda. Tidak hanya itu,
kemampuan menjadi MC juga dapat menjadi
sebuah profesi yang menjanjikan.
MC adalah seni membawakan acara dengan
bahasa lisan efektif dan vokal yang jelas (intonasi,
speed, aksentuasi, dan artikulasi) yang didukung
oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan
bahasa tubuh (gestural).
Untuk menjadi MC yang powerfull maka
terdapat lima urutan kualitas yang harus dimiliki
oleh
personal,
pertama,
kemampuan
berkomunikasi. Kedua, kejujuran/integritas. Ketiga,
kemampuan kerjasama. Keempat, kemampuan
interpersonal dan yang terakhir adalah beretika.
Seseorang dikatakan sebagai MC tidak hanya
ketika memandu sebuah acara yang sifatnya mewah
atau dengan jumlah audiens yang banyak saja.
Namun memandu MC juga sangat berperan penting
dalam memandu sebuah rapat RT, RW, dasawisma
dan lain sebagainya. Tentu saja peran ini penting
dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan
demikian, seorang public speaker tidak boleh
memandang kecil atau besarnya acara karena
kemampuan berbicara di depan umum, terlebih lagi
memandu sebuah acara merupakan kemampuan
yang memerlukan proses kemauan belajar yang
tinggi.
Terdapat banyak hal yang dapat dipelajari
dalam menekuni dunia Public Speaking, khususnya
dunia MC. Empat di antaranya ialah sebagai
berikut:
1. Pelajaran untuk lebih berkonsentrasi, lebih
teliti dan tidak terpengaruh dengan situasi
yang mungkin tidak sesuai dengan yang
diharapkan.

Uraian di atas tidak hanya mampu
memberikan pemahaman keterampilan kepada
peserta pelatihan public speaking namun juga
memberikan motivasi kepada peserta agar menjadi
pribadi yang kuat dan tangguh agar memiliki
kepercayaan diri bahwa semua manusia tidak ada
yang terlahir lemah, melainkan ia harus mampu
mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.
Berikut ini adalah beberapa dokumentasi
kegiatan pemaparan materi public speaking yang
dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Pemaparan Materi Public Speaking
Gambar 1 adalah gambar kegiatan pemaparan
materi Public Speaking oleh pemateri. Pada gambar
ini pemateri memberikan bahan materi kepada
124

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

instruksi dari sesama teman kelompoknya yang
memiliki instruksi pesan masing-masing.
Inti dari permainan ini adalah bagaimana
peserta diharapkan bisa fokus dalam setiap
kesempatan. Terutama dalam menjalankan dan
menjadi bagian dalam sebuah organisasi. Sehingga
iklim yang sehat dalam organsiasi dan juga
kerjasama yang baik dapat terbentuk. Dalam
organisasi juga diberikan punishment atau hukuman
bagi yang melanggar ataupun melakukan
kesalahan. Demikian juga dalam permainan ini.
Bagi yang melakukan kesalahan maka akan
diberikan hukuman. Peserta akan ditempeli stiker
diwajahnya dan tidak boleh dilepas sampai semua
permainan berakhir. Cara seperti ini dilakukan agar
anggota
organisasi
dapat
disiplin
dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dalam organsiasi
tersebut. Begitu juga sebaliknya, anggota yang
konsisten mempertahankan fokusnya maka akan
diberikan reward yang sudah disiapkan oleh tim
pelaksana. Reward juga merupakan salah satu cara
dalam organisasi guna menjaga semangat kerja
anggota.
Berikut salah satu dokumentasi setelah
permainan usai:

peserta. Gambar di atas merupakan kegiatan saat
pemateri sedang menyampaikan materi kepada
pemuda-pemudi Karang Taruna. Setelah pemateri
memaparkan materi, peserta diminta untuk
melakukan praktik dan berlatih memperkenalkan
diri di depan audiens. Kegiatan tersebut dapat
dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Peserta memperkenalkan diri di
hadapan peserta yang lainnya
Gambar di atas merupakan gambar saat
peserta melakukan praktik berbicara di depan
peserta yang lain. Seperti menyebutkan nama, kelas
berapa, hobi, dan lain-lain. Setelah materi Public
Speaking selesai, selanjutnya adalah pemberian
materi yang berkaitan dengan penguatan tim.
Organisasi yang kuat adalah organsiasi yang
memiliki tim yang solid dan kompak. Materi ini
berupa materi ice breaking dan juga beberapa
permainan yang bersifat untuk menguatkan tim.
Materi ini dipandu oleh Nurbayti, S.I.Kom., M.A.
Ia merupakan trainer outbond yang seringkali
diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan atau
instansi untuk memperkuat tim atau mempererat
solidaritas karyawan atau anggota. Dalam
kesempatan ini, Nurbayti mengajak peserta
pelatihan untuk memainkan permainan di antaranya
adalah membuat Menara Hebat untuk melatih
kekompakan peserta yang dibagi ke dalam
beberapa kelompok. Sehingga menara yang terbuat
dari botol sisa minuman dapat berdiri dengan baik
apabila tesrsusun dengan rapi dan tinggi.
Permainan selanjutnya adalah permainan
Pemburu. Permainan ini mengandalkan fokus para
peserta
dalam
mendengarkan
instruksi
pemimpinnya. Kemudian yang terakhir adalah
permainan Awas Tembak Door. Permainan ini
menguji kemampuan peserta dalam mendengarkan

Gambar 3. Peserta berlatih menjadi teamwork
yang baik
Cara penguatan teamwork dengan permainan
ini mendapat antusias dari peserta karena mereka
bersemangat untuk mengungguli kelompok yang
lain dan menyelesaikan permainan dengan baik.
Setelah itu pemateri mengulas kembali permainan
dan menjelaskan keterkaitan permainan tersebut
untuk menguatkan teamwork di dalam organisasi
mereka.
Dengan dua tema besar yaitu pelatihan public
speaking dan penguatan teamwork ini penulis
melihat bahwa hal ini setidaknya mampu
membangkitkan semangat dan kekompakan
anggota karang taruna Kampung Sono, Desa
Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman,
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Kampung Sono kelak mampu melahirkan Public
Speaker yang andal dan menjadi karang taruna
percontohan dalam aspek manajemen organisasi.

Yogyakarta yang selama ini dinilai kurang
berpartisipasi aktif. Hal ini didapat dari komentar
positif dari peserta yang mengaku senang dengan
adanya
pelatihan
peningkatan
Community
Development ini.
Nanda Dara, Siswi SMA kelas XI yang
ditemui seusai acara mengaku dengan adanya
pelatihan ini mereka mendapat pengalaman dan
pengetahuan baru tentang bagaimana berbicara di
depan umum dan berlatih untuk bekerjasama
dengan tim.
Selain itu, ketua pemuda Karang Taruna,
Suwardoyo menyebutkan antusias peserta dalam
mengikuti
kegiatan
setidaknnya
dapat
menumbuhkan rasa kepemilikan organsasi karang
taruna kampung Sono. Iapun mengharapkan setelah
kegiatan ini, partisipasi aktif pemuda dalam
kegiatan karang taruna dapat semakin meningkat
dengan peningkatan kepercayaan diri yang dimiliki
oleh anggotanya.
“Diharapkan seusai pelatihan ini anggota
pemuda dapat marasakan manfaatnya dan
mengalami peningkatan kepercayaan diri dan
kepedulian terhadap organisasi. Selain itu,
diharapkan pemuda juga mampu memiliki
kemampuan sebagai public speaker khususnya
menjadi seorang MC,”. [4]
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4. KESIMPULAN
Pengabdian masyarakat dengan judul Peningkatan
Partisipasi Pemuda di Karang Taruna Kampung
Sono
Melalui
Implementasi
Community
Development ini
dilaksanakan berdasarkan
pemetaan kebutuhan organisasi Karang Taruna
Kampung Sono, Desa Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta. Kurangnya kemampuan public
speaking dan kekuatan teamwork yang cenderung
menurun membuat tim pengabdian melaksanakan
kegiatan dengan judul tersebut. Tujuannya adalah
untuk membuat masyarakat yang berdaya saing
dengan memiliki keberanian berbicara di depan
umum dan memiliki rasa kepemilikan terhadap
organsiasi dan solidaritas yang tinggi terhadap
semua anggota.
Dengan demikian tujuan dari kegiatan ini
yaitu agar pemuda memiliki skill berbicara di depan
umum
dan
penguatan
teamwork
untuk
menumbuhkan rasa kepemilikan dan solidaritas
dalam organisasi dapat terwujud. Sehingga penulis
sebagai tim pengabdian masyarakat berharap
kegiatan ini tentu saja tidak dapat dilakukan sekali
atau dua kali saja, akan tetapi pemuda Karang
Taruna dapat menjadikan kegiatan ini sebagai
agenda rutin atau berkala. Sehingga karang taruna
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