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Abstrak
Salah satu hal yang menyebabkan berkurangnya jumlah siswa di Sanggar Nirmana adalah rata-rata para
siswa telah mengikuti bimbingan les yang diadakan oleh sekolah mereka masing-masing. Di samping itu
media promosi yang digunakan masih bersifat konvensional, hanya melakukan promosi yang masih terbatas
bagi siswa yang tinggal di sekitar Sanggar dan melalui orang tua siswa yang anaknya pernah mengikuti
bimbingan les di Sanggar Nirmana ini. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi strategi pemasaran untuk
memperluas jangkauan pemasaran. Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi 1).
Meningkatkan kemampuan pengelola Sanggar Nirmana dalam melakukan pemasaran secara baik dan tepat
sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran dan diharapkan ada peningkatan omset; 2). Meningkatkan
kesadaran pengelola Sanggar Nirmana untuk selalu melakukan pencatatan keuangan serta pembuatan
laporan keuangan secara sederhana, sistematis, dan akurat serta mensimulasikan pembuatan laporan
keuangan dengan baik. Hasil dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi Sanggar Nirmana
Yogyakarta yang telah terlaksana mampu meningkatkan pemahaman Mitra mengenai bagaimana menerapkan
strategi pemasaran yang tepat serta pengelolaan keuangan yang sederhana, tepat, dan akurat dengan
menggunakan aplikasi berbasis android. Walaupun Mitra belum menerapkan pencatatan keuangan tetapi
sudah melakukan tahapan awal dalam proses akuntansi seperti mengumpulkan bukti-bukti transaksi berupa
kuitansi pembayaran, nota, serta invoice.
Kata kunci: pemasaran, instagram, buku kas
daya saing yang tinggi. Undang-Undang nomor 2
Tahun 1989 telah memperkuat keberadaan
lembaga bimbingan belajar (Bimbel) di Indonesia
[8].
Bimbingan belajar termasuk salah satu dari
berbagai jenis LKP yang tercantum dalam UU
Sisdiknas 2003. Menurut Rahadi, dkk (2014)
kewirausahaan sosial (social entrepreneurship)
merupakan suatu aktivitas yang tujuan utamanya
adalah usaha sosial, yang dikelola melalui
pendekatan bisnis. Bisnis sosial tidak sekedar
menghasilkan keuntungan semata akan namun
juga untuk memecahkan berbagai permasalahan
sosial dan lingkungan. Pengusaha sosial (social
entrepreneur) atau disebut dengan wirausaha
sosial adalah seseorang yang memiliki jiwa
visioner yang mampu memberikan solusi kreatif
untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan
sosial dan lingkungan. Pengusaha sosial memiliki
kemampuan untuk mengidentifikasi masalah,
mengembangkan metode baru dalam perubahan

1. PENDAHULUAN
Bimbingan belajar atau disebut juga dengan
Bimbel merupakan pendidikan non formal yang
dilaksanakan diluar jam belajar di sekolah.
Lembaga Bimbel di Indonesia saat ini semakin
beragam dan bervariasi. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya karena
kepedulian masyarakat terhadap pentingnya
pendidikan sangat tinggi serta semakin
selektifnya masyarakat dalam memilih lembaga
Bimbel mana yang terbaik. Penyebab lainnya
adalah karena meningkatnya kesadaran bahwa
bisnis di bidang pendidikan, khususnya Bimbel
kedepannya masih sangat menjanjikan. Dengan
semakin banyaknya jumlah Bimbel, maka akan
melahirkan persaingan yang semakin ketat antar
institusi Bimbel. Oleh karena itu masing-masing
lembaga Bimbel dituntut untuk selalu berinovasi
melalui ide-ide dan cara-cara baru yang kreatif
untuk dapat menemukan peluang serta memiliki
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Sanggar Nirmana beranggotakan sebanyak 5
orang yang tergabung dalam suatu usaha keluarga
di bidang pendidikan. Selain mengelola Sanggar,
dalam kesehariannya mereka berprofesi sebagai
Guru Seni dan juga Trainer yang sering
memberikan pelatihan dan pendampingan dalam
pembuatan batik serta melukis. Berikut adalah
susunan pengelola Sanggar Nirmana:

sistem, dan menyebarluaskan gagasan serta
menggerakkan masyarakat untuk dapat bekerja
sama mengatasi berbagai permasalahan sosial
yang dihadapi. Semua kegiatan bisnis yang ada
dalam usaha sosial memiliki satu tujuan, yaitu
kegiatan sosial. Semua dana yang diperoleh akan
digunakan untuk kepentingan sosial sehingga
harus
dikelola
dengan
memperhatikan
kelangsungan bisnisnya [9].
Sanggar Nirmana merupakan sebuah usaha
bimbingan belajar milik pribadi yang didirikan
secara mandiri oleh Ratih Artika Dewanti yang
juga seorang Guru di salah satu sekolah di Kota
Yogyakarta. Sanggar Nirmana membuka
bimbingan belajar yang terdiri dari kelas untuk
siswa SD dan SMP baik mata pelajaran maupun
dalam hal berkesenian, seperti melukis dan
membatik dengan berbagai pilihan paket belajar
yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Sanggar Nirmana beralamatkan di Bangunrejo
TR I/1606 RT 49 RW 11, Yogyakarta yang buka
pada setiap hari Senin dan Rabu pukul 17.00
sampai dengan 21.00. Sanggar Nirmana memiliki
konsep usaha yang berbasis sociopreneurship
dimana tidak selalu saja mengandalkan profit
namun juga keinginan untuk berbuat sosial
dengan membantu anak-anak kurang mampu
yang tinggal di sekitar rumahnya dengan
membayar secara sukarela.
Sanggar Nirmana di awal berdiri memiliki siswa
yang berjumlah 27 anak. Namun seiring
berjalannya waktu, siswa yang belajar di sanggar
ini semakin berkurang. Data jumlah siswa
Sanggar Nirmana saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Pengelola Sanggar
Nirmana

Jumlah Siswa Sanggar Nirmana
Membatik

Melukis

Privat

2

3

2

Jabatan
Penanggungjawab
Ketua

3
4
5

Sekretaris
Bendahara
Bagian Marketing

6

Mentor 1

7

Mentor 2

Nama
A.Mardiwiyono
Ratih
Artika
Dewanti
Meilina Mirasari
Redhita Isnaeni
Ratih
Artika
Dewanti
Ratih
Artika
Dewanti
Novi Retnasari

Dalam hal manajemen keuangan, pencatatan
keuangan di Sanggar Nirmana belum dikelola
secara tepat dan efisien sehingga keuangan
menjadi
tidak
terarah.
Hal
tersebut
mengakibatkan kesalahan serta ketidakakuratan
pada data-data transaksi. Selain manajemen
keuangan pengelola Sanggar juga mengeluhkan
masih kurangnya pemasaran yang dilakukan
selama ini karena mereka belum strategi promosi
yang tepat, belum tersedianya alat pendukung
promosi dan masih terbatasnya penguasaan
teknologi. Kurangnya SDM juga menjadi
persoalan dikarenakan para pengelola Sanggar
memiliki double job sehingga akan menimbulkan
masalah-masalah yang akan berpengaruh dalam
produktivitas usaha.
Pada kegiatan bimbingan belajar ini, rata-rata
untuk satu mentor mendampingi 2 siswa untuk
mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang
sama. Dalam kegiatan belajar mengajar di
Sanggar Nirmana ini, maka para mentor dalam
mendampingi siswa harus menggunakan metode
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan
agar siswa dapat memahami pelajaran dengan
baik dan tidak merasa bosan. Selain itu kegiatan
tersebut juga didukung dengan memberikan
pembekalan kepada siswa berupa motivasi
belajar dengan harapan siswa tersebut nantinya
mendapatkan hasil belajar yang semaksimal
mungkin.

Tabel 1. Jumlah Siswa Sanggar Nirmana

Bimbingan
Belajar
3

No
1
2

Salah satu hal yang menyebabkan berkurangnya
jumlah siswa di Sanggar Nirmana adalah rata-rata
para siswa telah mengikuti bimbingan les yang
diadakan oleh sekolah mereka masing-masing. Di
samping itu media promosi yang digunakan
masih bersifat konvensional, hanya melakukan
promosi yang masih terbatas bagi siswa yang
tinggal di sekitar Sanggar dan melalui orang tua
siswa yang anaknya pernah mengikuti bimbingan
les di Sanggar Nirmana ini. Oleh karena itu perlu
adanya optimalisasi strategi pemasaran untuk
memperluas jangkauan pemasaran.
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yang dilakukan Sanggar Nirmana untuk menarik
calon sisw adalah melalui media sosial instagram
dan brosur. Promosi dapat dilakukan melalui
berbagai media seperti event pameran, try out, iklan
di media cetak dan online, brosur, leaflet, dan
spanduk. Bentuk promosi yang paling efektif
dilakukan untuk mencapai target sasaran adalah
melalui media online [10]. Promosi merupakan
kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk
menginformasikan manfaat produknya serta
bagaimana meyakinkan pelanggan agar membeli
produk tersebut [3]. Menurut Tjiptono, 2002 tujuan
utama dari promosi adalah menginformasikan,
mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan
pelanggan sasaran tentang perusahaan beserta
bauran pemasarannya [11].
Sarana media promosi untuk Sanggar Nirmana
berbentuk cetak dan juga online. Media online yang
digunakan untuk proses pembelajaran kepada Mitra
adalah media sosial berupa instagram. Keuntungan
menggunakan instagram akun bisnis adalah terdapat
fitur-fitur seperti insights (data statistik), promote,
profil bisnis yang dapat mempermudahkan
pemasaran suatu produk. Fitur insights dapat
berfungsi untuk menganalisis target pasar, apakah
sudah sesuai serta bisa memanfaatkannya dengan
manajemen konten yang lebih optimal. Penjualan
suatu produk yang dipasarkan melalui online akan
menghemat biaya, modal yang dibutuhkan relatif
kecil, target pasar lebih luas, lebih mudah dikelola
dan dijalankan, serta tidak terikat oleh waktu.

Selain menyelenggarakan kegiatan bimbingan
belajar, Sanggar Nirmana juga menerima bagi
para siswa yang ingin mengikuti kegiatan les
membatik, les melukis, dan les calistung baik SD
maupun SMP. Biaya untuk mengikuti kegiatan
les membatik, les melukis, dan les calistung bagi
SD dan SMP di Sanggar Nirmana meliputi biaya
pendaftaran dan biaya per bulan (4 kali
pertemuan) dan sudah termasuk alat dan bahan.
2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan Pendampingan Usaha
Bimbel Sanggar Nirmana adalah metode sharing,
diskusi, tanya jawab, pendampingan serta praktek.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari tahap
persiapan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan
yang dipandu oleh Tim. Adapun materi yang akan
disampaikan pada kegiatan ini adalah tentang
penerapan strategi pemasaran melalui media sosial
instagram dan brosur serta bagaimana membuat
laporan keuangan secara sederhana, baik, tepat, dan
akurat dengan bantuan aplikasi berbasis android
yaitu Catatan Keuangan. Metode pelaksanaan
Program Pengembangan Usaha Bimbingan Belajar
Berbasis Sociopreneurship pada Sanggar Nirmana
disesuaikan
dengan
permasalahan
yang
diprioritaskan dan solusi serta target luaran. Metode
ini dituangkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum diberi Link
Sesudah diberi Link
Whatsapp
Whatsapp
Gambar 5. Strategi Marketing Melalui Media
Sosial Instagram
Gambar 5 di atas menjelaskan penggunaan
instagram sebagai sarana untuk promosi produk
Sanggar Nirmana. Mitra diberikan pengetahuan dan
pemahaman mengenai materi posting yang menarik
yang sesuai dengan produk yang akan dijual untuk
diunggah melalui instagram. Materi posting dapat
berupa foto atau video yang menjelaskan tentang
produk jasa yang ditawarkan. Selain itu Mitra juga

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Bimbingan belajar harus memiliki strategi
pemasaran yang tepat dengan harapan pada saat
menjelang kenaikan kelas atau penerimaan siswa
baru target memperoleh siswa dapat tercapai.
Berkaitan dengan penerapan strategi pemasaran
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Langkah dalam membuat custom text pada link chat
whatsapp adalah sebagai berikut [1]:
 %20 untuk spasi
 %3A untuk titik dua
 %0A untuk baris baru
Sehingga diperoleh link chat sebagai berikut:
https://api.whatsapp.com/send?phone=6282243443
436&text=Halo Admin Saya mau bertanya tentang
Sanggar
Nirmana%0ANama
:%0AUsia
:%0AAlamat :%0ASekolah :
Selanjutnya link chat tersebut dibuat menjadi lebih
singkat dengan menggunakan ow.ly atau bitly.com
sehingga menjadi http://bit.ly/nirmanasanggar.
Selain media sosial, penggunakan media cetak untuk
kebutuhan promosi suatu produk juga masih banyak
digunakan. Brosur memiliki nilai atau manfaat yang
besar dalam periklanan. Pembuatan brosur harus
dapat merincikan atau mendeskripsikan suatu
produk.

dijelaskan tentang bagaimana cara membuat caption
atau hashtag pada instagram yang menarik sehingga
terkesan
lebih
profesional.
Penggunaan
hashtag yang tepat dapat menjadi salah satu cara
untuk meningkatkan penjualan melalui instagram.

Gambar 4. Proses Membuat Link Chat
Whatsapp
Salah satu kendala yang dihadapi oleh Mitra adalah
karena kurangnya tenaga terampil yang dapat
mengelola media sosial khususnya instagram. Agar
instagram terlihat menjadi lebih profesional, maka
dalam tampilan akun bisnis dapat pula ditambahkan
link chat whatsapp. Tujuan dengan adanya whatsapp
marketing adalah untuk memudahkan calon pembeli
yang ingin menghubungi untuk sekedar bertanya
atau tertarik menggunakan atau membeli produk
yang
ditawarkan
tersebut
serta
dapat
mengembangkan bisnis untuk meningkatkan
penghasilan. Untuk membuat whatsapp marketing
maka kita perlu membuat membuat link chat
whatsapp seperti yang ditunjukkan Gambar 6 di
bawah ini.

Bagian Depan Brosur
Bagian Belakang Brosur
Gambar 7. Strategi Marketing Melalui Brosur
Keuntungan dari penggunaan brosur sebagai media
promosi diantaranya sederhana dan efektif dalam
menyampaikan suatu pesan, lebih detail
menjelaskan informasi suatu produk, lebih fleksibel
untuk dapat didistribusikan ke berbagai tempat,
dapat langsung diberikan kepada kepada target
sasaran, serta dapat dibaca secara berulang kali jika
sewaktu-waktu dibutuhkan.
Selain strategi marketing yang tepat, Mitra juga
diberi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana
mengelola pembukuan keuangan baik. Mitra diberi
pemahaman yang disertai dengan penjelasan dan
diskusi terkait pengertian dan konsep dasar
pembukuan, istilah-istilah dalam pembukuan, serta
tujuan, dan manfaat melakukan pengumpulan buktibukti transaksi seperti nota dan invoice, melakukan
pencatatan piutang dan hutang, serta menyusun
pembukuan keuangan berupa buku kas.

Gambar 6. Tampilan Link Whatsapp
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Pembuatan buku kas harus rutin dilakukan setiap
bulannya dan pencatatan dilakukan setiap hari yang
disesuaikan dengan tanggal transaksi. Pada saat akan
membuat buku kas, maka harus disertai dengan
bukti-bukti
transaksi
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Semua transaksi yang ada
harus dimasukkan ke dalam buku kas dengan tujuan
agar dapat diketahui saldo kas di setiap akhir
bulannya. Pembuatan buku kas terdiri dari kolom
keterangan, debet, kredit, dan saldo sehingga secara
otomatis akan diperoleh perhitungan saldo uang
untuk setiap harinya.

Aplikasi Catatan Keuangan merupakan aplikasi
keuangan offline yang efektif dan efisien untuk
membantu dalam mengelola keuangan. Aplikasi ini
memuat fitur-fitur yang cukup lengkap untuk
memantau suatu kondisi keuangan. Fitur-fitur
tersebut antara lain fitur categories yang terdiri dari
pemasukan dan pendapatan harian, grafik, beberapa
akun yang sudah tersedia seperti tabungan, investasi,
tagihan, telepon, pajak. Selain itu adapula fitur
backup dan restore data dimana kita dapat
membackup file tersebut ke memori atau Google
Drive, menu pengingat, atur warna tema, serta
melakukan export data dengan format CSV, PDF,
maupun XLS. Fitur grafik bertujuan untuk
memantau kondisi keuangan berdasarkan kategori
(pemasukan dan pendapatan) yang berbentuk
lingkaran. Adapula fitur pengingat, yang bertujuan
sebagai pengingat kapan harus dilakukan
penginputan secara berkala.

Gambar 8. Simulasi Pembuatan Buku Kas
Pencatatan hutang juga sangat diperlukan untuk
mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan
perusahaan kepada kliennya. Sedangkan pencatatan
piutang berisi laporan pembayaran yang belum
terlunasi, sudah berapa lama piutang tersebut tidak
tertagih sehingga harus dilakukan percepatan
periode penarikan piutang [6].

Gambar 10. Simulasi Pencatatan Keuangan
dengan Aplikasi Catatan Keuangan
Penggunaan aplikasi ini sederhanan sekali. Terlebih
dahulu kita melakukan pemisahan akun berdasarkan
kategori pemasukan (income) dan pengeluaran
(expense). Untuk kategori pemasukan kita dapat

Pencatatan Piutang
Pencatatan Hutang
Gambar 9. Pencatatan Hutang dan Piutang
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dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini.

menggunakan akun-akun yang telah disediakan atau
menambahkannya sesuai dengan kebutuhan seperti
misalnya biaya les dan biaya pendaftaran. Begitu
pula dengan akun pada kategori pengeluaran yang
juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yaitu
pembelian ATK, fotokopi, alat dan bahan, dan lainlain. Keuntungan lain jika menggunakan aplikasi ini
adalah data yang diinputkan dalam aplikasi dapat
dibuat rekapan keuangan sesuai dengan kebutuhan
baik secara mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan.
Selain itu, data akan tersimpan dengan aman, karena
semua data dapat dibackup dari aplikasi Catatan
Keuangan
ke
Google
Drive
pribadi.
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4. KESIMPULAN
Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan pada
Sanggar Nirmana telah terlaksana sesuai dengan
target yang diinginkan dengan tujuan menambah
pengetahuan, wawasan, dan pemahaman Mitra
mengenai
bagaimana
menerapkan
strategi
pemasaran yang tepat serta pemahaman terhadap
penggunaan aplikasi pencatatan keuangan yang
berbasis android. Penerapan strategi pemasaran
berbasis online dilaksanakan dengan tujuan agar
Mitra dapat mengelola media sosial, khususnya
instagram dengan terampil. Pencatatan transaksi
keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan
Microsoft Excel atau dengan penggunaan aplikasi
pencatatan keuangan yang berbasis android
sehingga sangat membantu Mitra dalam mengelola
keuangan usaha dengan baik dan benar. Selama
kegiatan berlangsung, Mitra terlihat begitu antusias,
tekun, dan bersemangat mengikuti kegiatan tersebut
terutama pada saat sesi praktek latihan. Tim Program
Pengabdian
Masyarakat
telah
melakukan
pendampingan kepada Mitra melalui praktek latihan
secara langsung dari bagaimana proses melakukan
promosi sampai dengan membuat laporan keuangan
secara sederhana.
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