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Ketua, 

 

 

 

 

Dr. Gusmiarni, SE, M.A 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena dengan Rahmat,  

Karunia serta  Taufik  dan  Hidayah-Nya,   tim PKM  dapat  menyelesaikan laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Merintis Usaha Baru dan model 

Pengembanganya” di Rt.19/Rw.05 Rumah Susun Blok E kelurahan Cipinang Besar Selatan 

kecamatan Jatinegara kota Adminsitrasi Jakarta-Timur.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas pokok 

dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kualitas di bidang keahlian/keilmuan yang dimiliki.  Selain hal itu 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga digunakan sebagai syarat pengajuan 

kepangkatan dan pengisian Beban Kerja Dosen. 

Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sedemikian rupa 

agar dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan kami 

sebagai tim PKM menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

penyusunan laporan PKM ini. 

Akhirnya, kami tim PKM mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan 

kegiatan ini hingga tersusunnya laporan kegiatan PKM ini. Kritik dan saran bagi 

perbaikan kedepannya sangat diharapkan. Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan 

Rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. 

 

Jakarta, 31 Januari 2022 

Tim Dosen Pengabdian Pada Masyarakat STIE Y.A.I 

 

 

     Malik Hidayat,S.Ag.,M.Pd. 

NIDN: 0304056802
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RINGKASAN 

 

Tujuan dari dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk 
memberikan pemahaman tentang  “Merintis Usaha Baru dan Pengembanganya” kepada 
ibu-ibu PKK atau Ma’jelis Ta’lim rumah susun blok E  kelurahan Cipinang Besar Selatan 
kecamatan Jatinegara kota Adminsitrasi Jakarta-Timur. Setelah dilaksanakan kegiatan ini 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para secara individu dan organisasi. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari. 
Dalam melaksanaan  kegiatan pengabdian ini, permasalahan yang ditemukan adalah 
bahwa para ibu-ibu PKK atau Ma’jelis Ta’lim rumah susun blok E, masih belum 
mendapatkan pemahaman tentang Merintis Usaha Baru dan Pengembanganya”. 
Semoga semua Ilmu di diperoleh bisa diterapkan beserta tim abdimas bermanfaat. 

Hasil  dari kegiatan pengabdian masyarakat  menunjukkan bahwa telah terjadi 
penambahan, pemahaman pada ibu-ibu PKK atau majelis Ta’lim tentang “Merintis Usaha 

Baru dan Pengembanganya”. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada 

msyarakat ini mendapatkan respon dan antusias yang positif dari para ibu-ibu PKK atau 
Ma’jelis Ta’lim rumah susun blok E, kelurahan Cipinang Besar Selatan kecamatan 
Jatinegara kota Adminsitrasi Jakarta-Timur. 
 
Kata kunci: Usaha baru dan pengembangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Wirausaha atau Waralaba yaitu cara melakukan kerjasama dibidang bisnis 

antara 2 (dua)atau lebih, dimana 1 (satu) pihak akan berindak sebagai franchisor 

dan pihak lain sebagai franshisee, dimana didalamnya diatur bahwa pihak 

franchisor sebagai peimilik suatu merek dari know-know terkenal, memberikan 

hak kepada franshisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk 

barang atau jasa berdasar dan sesuai dengan rencana komersil yang telah 

dipersiapkan, diuji keberhasilanya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas 

dasar hubungan yang eklusif atau noneksIusif, dan sebaliknya suatu imbalan 

tertentu akan dibayarkan kepada : franchisor  sehubungan dengan hal tersebut 

(Mumor Fuady, 2001:339).  

Untuk memberikan pemahaman pengembangan diperlukan proses dimana 

usaha ada 3 (tiga) macam : a)waralaba pekerjaan adalah menjalankan usaha dengan 

membeli dukungan untuk usaha sendiri, b)waralaba usaha adalah berupa usaha 

eceran/menyicil menyediakan barang dan jasa, dan c)waralaba investasi adalah 

pembeda usaha dengan yang lain besarnya usaha, khususnya besarnya investasi 

yang dibutuhkan (Truf D.Brown dan Lindaty P Sewu, 2004 :16). 

          Ibu-ibu PKK atau majelis Ta’lim rumah susun Cipinang Besar jatinegara yang baik 

(Good Govermance) merupakan proses pengembangan dan mekasnisme 

berlandasakan pada norma, harmonis, wirausaha untuk menambah income pribadi 

membantu suami dengan keyakinan kepada stakeholer membutuhkan keterbukaan 

informasi yang cukup, akurat dan tepat watu (transparan).  Demikian juga dengan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan penanggung jawab yang jelas dan tepat. 

Tata kelola di rumah susun Rt. 19/Rw.05 merupakan pengelolaan usaha 

tambahan dan UMKM untuk memberi keyakinan kepada stakeholer para ibu-ibu 

mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab yang dipercayakan oleh pengurus 

pasar RT.19/Rw. 05 Kelurahan Cipinang Besar Selatan kecamatan Jatinegara kota 

adminstrasi Jakarta-Timur.  Dengan harapan semoga para ibu-ibu PKK atau majelis 

Ta’lim dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan manfaat bagi 

yang lain.  
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1.2. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan/ilmu  dasar tentang merintis usaha baru 

dan model pengembanganya secara pribadi manfaat yang diharapkan dari kegiatan 

ini adalah : 

a. Menumbuhkan kesadaran pemahaman merintis usaha baru.  

b. Menambah wawasan ibu-ibu arti pentingnya .mengembangkan atau  , 

mengelola usaha. 

c. Menambah strategi berbisnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

bentuk produk yang inovatif. 

1.3. Kondisi kegiatan/ Mitra/ Desa/ dll 

  Kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan membantu Ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim rumah susun 

Rt.19/Rw.05 blok E Cipinang Besar Jatinegara kota adminstrasi Jakarta -Timur 

untuk meningkatkan ketrampilan usaha penghasilan tambahan, upaya 

meningkatkan kompensasi secara individu atau organisasi agar kehidupan 

keluarga  menjadi lebih maju dan menambah income keluarga dan 

mengembangkan kehidupan bermanfaat dari dunia sampai akherat sesuai 

semboyan bekerjalah/berusaha untuk duniamu seakan akan hidup 

selamanya dan bekerjalah/berusaha untuk akheratmu seakan-akan mati 

besuk pagi. 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1. Bentuk Kegiatan 

         Bentuk Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat kepada ibu-

ibu PKK atau majelis Ta’lim rumah susun blok E adalah melalui penyuluhan tentang 

“Merintis Usaha baru dan model pengembanganya” dalam bentuk silaturrohmi dan 

pemberian materi dan diskusi yang dilaksanakan di wilayah rumah susun blok E 

Rt.19/Rw.05 Cipinang besar Selatan Jatinegara kota administrasi Jakarta-Timur  

dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 . 

    2.2. Sasaran 

                   Sasaran peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

Ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim blok E rumah susun Cipinang besar selatan 

Jatinegara kota administrasi Jakarta-Timur.  

     2.3. Output dan Outcome 

         Adapun Output atau hasil yang  didapat setelah pelaksanaan kegiatan ini 

adalah bahwa ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim dapat memahami tentang “Merintis 

Usaha baru dan model pengembanganya” yang masahah untuk yang lain. Meskipun 

terdapat beberapa kendala yang dialami dalam kegiatan ini seperti keterbatasan 

waktu, fasilitas namun kegiatan ini dapat dikatagorikan sebagai kegiatan yang 

cukup berhasil. Keberhasil dan kegiatan ini diindikasikan dari ketertarikan dan 

antusiasme para ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim rumah susun Cipinang Besar 

Jatinegara kota adminstrasi Jakarta-Timur. 

        Selanjutnya outcome atau hasil yang diperoleh dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang adalah membangun kepedulian tentang pentingnya penyuluhan  

merintis usaha baru dan model pengembanganya dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini dapat memberikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim Untuk 

menerapkan hari ini harus lebih baik dari pada hari kemaren, hari besuk harus lebih  

baik  dari pada hari ini, sehingga akan terbiasa dirumah, lingkunag kerja dan 

masyarakat. 

2.4. Deskripsi Proses Kegiatan 

         Kegiatan pengabdian masyarakat  ini berupa penyuluhan dengan tema 

““Merintis Usaha baru dan model pengembanganya” secara OFF LINE, di lokasi 
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pengabdian dan di ikuti 16 ibu-ibu PKK atau majelis Ta’lim di rumah susun Cipinang 

Besar Jatinegara kota adminstrasi Jakarta-Timur sebagai mitra, ikut berperan 

aktif dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini dan berkontruksi dalam 

menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan serta menentukan materi sesuai 

kebutuhan. Proses kegiatan kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yang akan 

dijelaskan sebagai berikut :  

        Tahap 1 : pada tanggal 09 November 2022, sebelum pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan  persiapan penyuluhan 

kepada ketua Rt, pengurus RT, ibu-ibu PKK ata majels talim serta para pedagang   

rumah susun Cipinang Besar Jatinegara kota adminstrasi Jakarta-Timur. Lokasi 

kegiatan ini dipilih karena adanya informasi untuk menambah pengetahuan tentang 

Pembinaan UMKM Untuk Permasalahan wirausaha dan pengembangan. Dari hasil  

yang dilakukan diperoleh informasi bahwa yang mengikuti adalah sebanyak 16. 

       Tahap 2 : Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggl 28 Januari 

2022 mulai pukul 18.15-20.30 WiIB. Melalui  OFF LINE  yang rumah susun 

Rt.19/Rw.5 Blok E kelurahan Cipinang Besar kecamatan Jatinegara kota 

adminstrasi Jakarta-Timur. Peserta kegiatan berjumlah 16  yang merupakan ibu-

ibu PKK atau majelis ta’lim kegiatan penyuluhan meliputi pembukaan, pembacaan 

kitab suci Al-qur’an, tarjamah, menyanyikan lagu Indonesia raya dan perkenalan 

dengan team dosen abdimas dengan peserta kegiatan, pemaparan materi tentang 

penyuluhan meintis usaha baru dan pengembanganya serta sesi diskusi dan tanya 

jawab. 

        Tahap 3 : Penutup setelah pemaparan materi serta sesi diskusi dan tanya jawab 

selesai maka dilanjutkan dengan ucapan terimakasih dari pengurus Rt atau yang 

mewakili,  Sesi foto bersama hanya diwakili oleh perwakilan pengurus Rt, ibu-ibu 

PKK atau majelis ta’lim dan pedagang sekitar diambil secara acak, karena masih 

dalam kondisi pandemi 19.  

2.5. Keberlanjutan Program 

Kegiatan Untuk keberlanjutan program dalam pengabdian masyarakat yang 

telah dilakukan dari kesepakatan bersama antara pelaksana kegiatan dengan 

mitra pengabdian dinyatakan selesai.  

 

2.6. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut 
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                   Sebagai rekomendasi rencana tindak lanjut, dari  ketua RT, pengurus ibu-ibu PKK 

atau majelis ta’lim serta terus menerus melakukan kerjasama dengan pihak akademisi,  

upaya meningkatkan kemampuan konsolidasi antar ketua Rt pengurus RT, ibu-ibu PKK 

atau majelis ta’lim.
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BAB III 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1. Kesimpulan 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan merintis 

usaha baru dan pengembanganya telah terlaksana dengan baik. 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai merintis usaha baru dan 

pengembanganya mendapatkan respon yang antusias dari para peserta 

terbukti pertanyaan-pertanyaan pada saat berlangsung sesi diskusi dan tanya 

jawab para ibu-ibu PKK atau majelis ta’lim rumah sususn Blok E kelurahan 

Cipinang Besar kecamatan Jatinegara kota adminstrasi Jakarta-Timur. 

3. Para   peserta  mengharapkan  abdimas ada  kegiatan  penyuluhan  kembali  

terkait Keberlanjutan Penyuluhan dengan materi yang berbeda. 

3.2.Saran 

  Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang 

lama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar- benar 

membutuhkan “merintis usaha baru dan model pengembanganya. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT TUGAS STIE Y.A.I 
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Lampiran 2 Surat Pengantar 

Jakarta, 25  Januari 2022 
 

HAL : SURAT PENGANTAR BERKAITAN DENGAN PENGAJUAN PROPOSAl ABDIMAS 28 

JANUARI 2022 

 

Kepada Yth. Ketua STIE YAI 

di.- 

     J a k a  r  t a 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan rencana kegiatan abdimas LPPM STIE YAI di Aula Rumah Susun 

Cipinang Besar Selatan Blok E Rt.19/Rw.05 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan 

Jatinegara Kota Administrasi Jakarta-Timur, sejumlah 17 (Tujuh Belas) orang 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 28 Januari 2022 

Waktu   : Pukul, 18.15 - 20.30. WIB 

Tempat  : 1) Aula Rumah Susun Cipinang Besar Selatan Blok E Rt.19/Rw.05 

                2) Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara 

Jakarta-Timur. 

Pelaksanaan  : Luring (Offline). 

 

Bersama ini kami mohon dibuatkan surat pengantar kegiatan ditujukan kepada Kepala 

Ketua Rt. 19/rw. 05 Rumah Susun Cipinang Besar Jatinegara Jakarta-Timur. Sebagai bahan 

pertimbangan kami lampirkan jadwal acara. terlampir. 

Demikian surat ini dibuat, atas kebijaksanaan ibu ketua diucapkan terimakasih. 

       

Kepala LPPM STIE YAI 

 

 

(Ida Musdafia Ibrahim, S.E., M.M. ) 
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LAMPIRAN 3 

SERTIFIKAT DARI MITRA 
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   LAMPIRAN 4 
   KEGIATAN ABDIMAS 
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LAMPIRAN 4 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua panitia menyampaikan selamat datang dan silaturohim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC ditandai acara dimulai dan moderator 
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Pembicara menyampaikan materi 

 

Pembicara 2 menyampaikan materi 
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Mahasiswi saat menjadi dirijen menyanyikan lagu Indonesia raya 

 

Sambutan atas nama ketua PKK dan Majelis Ta'lim Rumah susun RT.19 RW.5 
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Acara ditutup oleh ketua panitia BPK Malik Hidayat, S.A.,M.Pd 

 

Suasana tanya jawab peserta Abdimas dn dosen abdimas 
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Foto bersama peserta dan dosen abdimas STIE Yai 
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Foto bersama bersama pengurus RT.19 RW.5 
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Pemberian kenang_2an dari peserta Abdimas kepada ketua RT. 
Disaksikan mahasiswi STIE YAI 
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Saat akan dimulai menyanyinya lagu indonesia raya 

 

 

Suasana di lingkungan. Rumah susun, mayoritas usaha dan berdagang, sesuai UMKM 
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Foto bersama depan sekretariat kantor RT.19 RW 5 
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LAMPIRAN 5 

DENAH LOKASI MITRA PENGABDIAN 
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LAMPIRAN 6 

PPT PRESENTASI PERWAKILAN 
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LAMPIRAN 7 

       Jadwal acara dan susunan Acara Abdimas Jum’at 28 Januari  2022 pukul 18.15-20.30 

N0 Nama Judul Waktu 

1 Malik Hidayat Imam Sholat Magrib 

Jama’ah panitia dan 

semua peserta abdimas 

18.15-18.40 

2 Drs. Irwan R.Osman,M.M. MC Acara dibuka    18.41-18.45 

3 Malik Hidayat Ketua panitia 

menyampaikan Selamat 

bergabung dan terimakah 

18.46-18.50 

4 Wahyu Anida Anggraeni 
(2021021015) Mahasiswi STIE YAI 
 

Menyanyikan Lagu 

Kebangsaan Indonesia 

18.51-18.55 

5 Ibu Ina Parlina Sambutan Ketua PKK atau 

Majelis Ta’lim 

Rt.19/Rw.05 Blok E 

(Selamat datang) 

18.56-19.00 

6 Noviherni, S.E.,M.M  
 

Penyampaian materi 1 19.01-19.17 

7 Elon Manurung,Drs.,S.E..,Ak.,M.M Penyampaian materi 2 19.18-19.35 

8 Drs. Irwan R.Osman, M.M. Tanya jawab antara 

Penyuluh dengan peserta 

abdimas. 

19.36-20.00 

9 Malik Hidayat, S.Ag. M.Pd. Penutup dan Do’a 20.01-20.06 



30 
 

10 Penyuluh dan peserta abdimas. Mushofahah/ramah 

tamah dilanjutkan foto 

bersama : Panitia, 

penyuluh, peserta, ibu-

ibu PKK atau majelis 

Ta’lim 

20.07-20.30 

 

 

RINCIAN BIAYA 

 

No Komponen Biaya yang 

Diusulkan(Rp) 

1 Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, foto 

copy, makan sore pengurus Rt/majeis Ta’lim peserta 

abdimas, aqua, surat menyurat, penyusunan laporan, 

cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, intrenet, bahan 

pembuatan alat bagi mitra 

2.650.000 

Jumlah 2.650.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


