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Abstrak
Kampung Banaran merupakan salah satu Kampung yang berada di wilayah administrasi Dusun Banaran,
Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Kampung Banaran memiliki Karang Taruna yang
dikelola pemuda-pemudi setempat. Kualitas organisasi beserta anggotanya masih sangat kurang dan
bahkan menurun dari tahun ke tahun. Warga usia produktif yang tergabung dalam organisasi pemuda
Karang Taruna Bhakti Mandiri Kampung Banaran kurang memiliki tanggungjawab dan komitmen dalam
melaksanakan kegiatan organisasi.
Dalam rangka memperbaiki kualitas Karang Taruna Bhakti Mandiri Kampung Banaran, dibuatlah program
pengabdian masyarakat guna memberikan wawasan baru dan melatih anggota karang taruna berorganisasi.
Konsep sociopreneurship dipilih menjadi salah satu solusi untuk dapat meningkatkan tanggungjawab para
anggota untuk berkegiatan dengan lebih baik.
Kata kunci: peningkatan kapasitas, karang taruna, sociopreneurship
1. PENDAHULUAN

Bisnis ternak lele dikelola bersama oleh setiap
anggota. Panen lele dapat dilakukan selama 3 bulan
sekali. Setiap panen, lele akan ditawarkan ke warga
sekita dengan harga yang lebih rendah dari harga
pasaran. Hasil penjualan lele akan dimasukkan ke
dalam kas karang taruna.

Kegiatan karang taruna merupakan suatu organisasi
yang dapat digunakan oleh masyarakat usia muda
untuk berkegiatan. Organisasi ini memberikan
wadah bagi pemuda desa untuk berkreasi dan
berkarya. Di dalam organisasi ini, pemuda dapat
melatih soft skill mereka sekaligus melaksanakan
kehidupan sosial mereka dengan sesama warga
desa.

Dari tahun ke tahun, kualitas organisasi semakin
menurun. Anggota karang taruna pun menjadi tidak
bersemangat lagi untuk berkegiatan bersama.
Akibatnya, kegiatan menjadi lebih lesu dan tidak
maksimal. Hal ini berdampak juga pada usaha
ternak lele bersama. Seringkali kolam lele menjadi
tidak terurus.

Kegiatan karang taruna seringkali kurang berdaya
karena anggota yang bernaung dibawahnya pun
kurang memahami organisasinya sendiri. Kondisi
ini
mengakibatkan
kurang
maksimalnya
manajemen pengelolaan karang taruna.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengurangi kerugian tersebut adalah dengan
meningkatkan kapasitas masyarakat. Sebagai salah
satu modal yang cukup penting, kualitas
masyarakat sangat menentukan kemajuan suatu
daerah. Praktik peningkatan kapasitas ini perlu
didukung oleh semua pihak, baik dari stake holder
sampai ke masyarakat (Rahayu, 2006). Seringnya
keseluruhan proses ini masiih belum dapat
dimaksimalkan karena kualitas dari sumber daya
masyarakat yang akan diolah tersebut belum
memadahi.

Dusun Banaran merupakan salah satu Kampung
yang terletak di Kabupaten Bantul. Tepatnya berada
di wilayah administrasi Kampung Banaran, Desa
Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.
Kampung
Banaran
memiliki
organisasi
kepemudaan yang diwadahi dalam kegiatan Karang
Taruna Bhakti Mandiri Kampung Banaran. Selain
berkegiatan sosial, karang taruna juga memiliki
usaha bersama berupa ternak lele yang dilakukan di
tanah sewa dari tanah kas desa.
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Oleh karena itu dibutuhkan program pengembangan
masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas
warga Kampung Banaran, khususnya anggota
Karang Taruna Bhakti Mandiri. Pengembangan
masyarakat secara efektif salah satunya adalah
dengan meningkatkan kesadaran mengenai potensi
yang mereka
miliki, kebutuhan mereka,
kemampuan menyelesaikan masalah, dan mencari
solusi dari permasalahn yang dihadapi (Susanto,
2010). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut,
perlu adanya pendamping kegiatan untuk dapat
melancarkan
keseluruhan
proses.
Program
pengabdian masyarakat ini dibuat untuk
memberikan
pelatihan
bagaimana
supaya
masyarakat dapat menjalankan organisasi yang
dapat memberikan dampak baik ke masyarakat
tanpa merugikan diri sendiri. Diharapkan nantinya
anggota Karang Taruna dapat mengelola dan
mengembangkan usaha bersama supaya dapat
memberikan hasil yang lebih optimal.

yang diundang berjumlah sekitar 60 orang.
Diantaranya 49 anggota hadir mengikuti acara.
Berikut ini merupakan foto dokumentasi lokasi
kegiatan di salah satu joglo milik warga.

Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan
diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan
yaitu :

Gambar . Foto Lokasi Kegiatan Pengabdian
Msyarakat
(Sumber: dokumentasi tim, 2019)

1. Anggota Karang Taruna Bhakti Mandiri
Kampung
Banaran
belum
memiliki
tanggungjawab dan komitmen yang kuat
dalam pelaksanaan kegiatan organisasi
kepemudaan. Karang taruna menjadi kurang
berkembang dengan baik.
2. Kegiatan usaha bersama yang dilakukan oleh
Karang Taruna Bhakti Mandiri Kampung
Banaran belum dapat berkembang dengan
baik.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua sesi. Sesi
pertama difokuskan pada edukasi mengenai
sociopreneurship guna melatih anggota karang
taruna dalam mengelola organisasi kepemudaan
dan juga bisnis bersamanya. Pelatihan ini berguna
untuk menghadapi permasalahan organisasi
terhadap komitmen anggota dalam menjalankan
kegiatan bersamanya.
Sesi kedua berfokus pada workshop pengembangan
organisasi kepemudaan, Karang Taruna Bhakti
Mandiri Kampung Banaran. Pada sesi kali ini
anggota akan berkegiatan untuk mengevaluasi
organisasi mereka selama ini. Menambahkan dan
mengurangi yang dirasa perlu untuk meningkatkan
kualitas karang taruna.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dikenalkan
konsep sociopreneurship kepada anggota karang
taruna. Konsep ini mengajarkan konsep bisnis
tanpa meninggalkan nilai-nilai sosial didalamnya.
Tujuan utamanya adalah untuk membangun
kualitas karang taruna yang baik tanpa merugikan
anggotanya. Oleh karena itu hubungan mutualisme
antar anggota dan organisasi dapat ditumbuhkan
melalui konsep ini. Harapannya konsep ini dapat
dijadikan solusi yang tepat untuk dapat
mengembangkan diri anggota dan organisasi karang
taruna itu sendiri.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat
dilakukan dalam dua kali. Pertama adalah metode
persiapan pelatihan, kedua adalah metode
pelaksanaan pelatihan.
Adapun metode tahapan persiapan adalah sebagai
berikut :
1. Tim pengabdian masyarakat melakukan
survei dan berkoordinasi dengan Ketua
Karang Taruna Bhakti Mandiri Kampung
Banaran. Koordinasi bertujuan untuk
mendiskusikan rencana kegiatan di Karang
Taruna Bhakti Mandiri Dusun Banaran.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan
Pada Hari Sabtu, 28 September 2019. Acara
dilaksanakan pada malam hari pukul 19.30-11.00.
Kegiatan dihadiri oleh anggota karang taruna yang
berusia kisaran13-35 tahun. Anggota karang taruna
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2. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan
yang akan disampaikan kepada para peserta.
3. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan
bahan-bahan untuk kegiatan pelatihan

Kegiatan kedua adalah workshop kerja untuk
pembenahan organisasi karang taruna. Kegiatan ini
berisi kerja kelompok yang dilakukan oleh anggota
dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan
struktur organisasi dan program kerja bersama.

Metode kedua adalah pelaksanaan pelatihan yang
akan dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut :
1. Tahap pertama adalah memberikan edukasi
mengenai sociopreneurship.
2. Memberikan sesi tanya jawab untuk para
peserta.
3. Tahap kedua adalah memberikan workshop
pengembangan organisasi kepemudaan yang
telah dimiliki oleh Karang Taruna Bhakti
Mandiri Kampung Banaran.
4. Memberikan sesi tanya jawab untuk para
peserta.

Edukasi Tentang Sociopreneurship
Sesi pertama dibuka dengan paparan dari
narasumber
mengenai
sociopreneurship.
Sociopreneurship merupakan istilah baru yang
belum sering di dengar oleh masyarakat. Kata ini
berasal dari kata social dan entrepreneurship.
Konsep ini menggabungkan konsep bisnis dan juga
konsep
sosial.
Selayaknya
bisnis
dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat juga,
apabila tujuannya adalah untuk membantu kegiatan
sosial. Tujuan akhir dari sociopreneurship adalah
membuat sebuah bisnis yang akhirnya dapat
bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Berikut ini merupakan alur kegiatan pengabdian
masyarakat dengan judul Peningkatan Kapasitas
Karang Taruna Kampung Banaran Sebagai Rintisan
Sociopreneurship.

Tema ini sangat dekat dengan Karang Taruna di
Kampung Banaran. Pada dasarnya, kegiatan yang
selama ini dilakukan oleh pemuda disana dapat
dikembangkan
menjadi
sociopreneurship.
Narasumber menjelaskan bahwa pada jaman seperti
sekarang ini, imbalan akan sesuatu yang telah
dikerjakan merupakan sesuatu hal yang dirasa
perlu. Dilakukan sebagai bentuk penghargaan
kepada diri sendiri ata sesuatu hal yang sudah
dilakukan.
Karang Taruna Kampung Banaran itu sendiri
memiliki sebuah bisnis kecil yang dikelola oleh
anggota Karang Taruna. Bisnis berupa ternak lele
yang dilakukan di tanah miliki desa dengan hasil
sewa. Permasalahan yang sering terjadi adalah
kurangnya tanggungjawab dan komitmen dari para
anggota untuk mengurus bisnis tersebut. Sehingga
pada akhirnya bisnis lele menjadi kurang maksimal
dalam proses pelaksanaannya.

Gambar 1. Diagram Alur Pola Pikir Kegiatan
Pengabdian Masyarakat
(Sumber:analisis tim, 2019).

Narasumber menganalisis bahwa sistem tersebut
menjadi kurang relevan apabila dilaksanakan pada
saat ini. Hal ini dikarenakan para anggota Karang
Taruna pun sebagian besar memiliki pekerjaan.
Apabila sistem sociopreneurship ini diterapkan,
maka anggota yang rajin untuk mengurus bisnis
berhak untuk diberi imbalan. Imbalan dapat
berbentuk barang ataupun uang. Sehingga
tanggungjawab manajemen ternak lele menjadi
terjaga dan lebih maksimal lagi. Imbalan dapat
diambilkan dari hasil panen lele yang dilakukan
setiap 3 bulan sekali.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung
Banaran dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama
adalah pemaparan dan penjelasan mengenai
sociopreneurship. Di dalam materi ini, anggota
karang taruna diberikan pemahaman mengenai
sociopreneurship yang dapat dilakukan oleh
anggota karang taruna. Selain itu, narasumber juga
memberikan materi penyemangan bagi anggota
karang taruna untuk dapat berkegiatan dengan lebih
maksimal.
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Setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber,
anggota Karang Taruna dapat memahami konsep
bisnis yang lebih baik lagi daripada konsep
sebelumnya.
Berikut ini merupakan foto dokumentasi edukasi
tentang sociopreneurship pada sesi 1.

Gambar . Foto Kegiatan Workshop
Berkelompok
(Sumber: dokumentasi tim, 2019)
Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok
diberikan kesempatan untuk mempresentasikan
hasil diskusi antar anggota kelompok. Narasumber
memberikan highlight bagian-bagian mana yang
harus diperbaiki setelah pemaparan masing-masing
kelompok selesai.

Gambar . Foto Pemaparan Narasumber tentang
Sociopreneurship
(Sumber: dokumentasi tim, 2019)

Berikut ini merupakan dokumentasi presentasi
kelompok setelah selesai berdiskusi.
Workshop Kerja Keorganisasian
Kegiatan pada sesi kedua adalah workshop.
Dipandu dengan narasumber yang sama, anggota
karang taruna dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap
kelompok diberikan tugas untuk mengevaluasi
organisasi karang taruna yang telah berjalan selama
ini.
Narasumber memberikan contoh struktur organisasi
karang taruna yang sekarang sedang dibina.
Kemudian peserta diberikan waktu untuk
mengevaluasi struktur organisasi milik mereka
sendiri. Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi
dan juga tupoksi dari masing-masing divisi.
Gambar . Presentasi Kelompok
(Sumber: dokumentasi tim, 2019).

Berikut ini merupakan foto dokumentasi kegiatan
workshop pada sesi 2.

Berikut ini merupakan foto akhir sebelum kegiatan
pengabdian masyarakat ditutup.

172

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

sampai organisasi tersebut benar-benar dapat
berjalan dengan baik.
Ucapan Terimakasih
Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar karena
bantuan beberapa pihak. Saya mengucapkan terima
kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas AMIKOM Yogyakarta yang telah
memberikan pendanaan untuk kegiatan ini; Karang
Taruna Bhakti Mandiri Kampung Banaran yang
bersedia melakukan kerjasama dalam pelaksanaan
kegiatan ini; dan semua pihak yang tidak bisa saya
sebutkan satu per satu.
Gambar . Foto Akhir Sebelum Kegiatan Ditutup
(Sumber: dokumentasi tim, 2019).
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4. KESIMPULAN
Proses pengabdian masyarakat yang telah
dilaksanakan menghasilkan beberapa kesimpulan
dan saran yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat
berikutnya.
Kesimpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat di Karang Taruna
Bhakti Mandiri Kampung Banaran sangat
bermanfaat bagi anggotanya. Kualitas karang
taruna yang semakin menurun setiap tahun
membutuhkan asupan berupa pelatihan untuk
meningkatkan kualitas organisasi. Selama ini jarang
sekali diadakan kegiatan yang dilaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan
karang taruna.
Konsep sociopreneurship diharapkan dapat menjadi
solusi bagi keberlangsungan karang taruna. Setelah
kegiatan ini dilaksanakan, anggota karang taruna
menjadi lebih memahami konsep organisasi yang
lebih baik dan bersemangat untuk melaksanakan
kegiatan. Selain itu, karang taruna memiliki
hubungan yang erat serta saling menguntungkan
antara organisasi, anggota, dan masyarakat sekitar.
Saran
Karena keterbatasan dana yang ada, kegiatan
pengabdian masyarakat hanya dapat dilaksanakan 1
kali. Padahal kegiatan semacam ini tidak cukup
apabila hanya dilaksanakan 1 kali. Dikarenakan
kondisi tersebut belum cukup untuk dapat
meningkatkan sistem organisasi yang ada. Kegiatan
seperti ini perlu untuk dilakukan selama beberapa
kali pertemuan agar dapat membina secara penuh
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