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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Pengenalan
Kewirausahaan Untuk Anak Usia Remaja di Panti Asuhan Tunas Mahardika, Tangerang
Selatan dapat terlaksana dengan baik. Laporan akhir ini memuat laporan kegiatan
pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri sebagai salah satu
perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I
Kegiatan ini dapat terlaksana atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh
karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.

Ketua STIE Y.A.I, Kaprodi Akuntansi, dan Ketua LPPM, yang telah memberikan izin
untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

2.

Kepala Panti Asuhan Tunas Mahardika Kec. Serpong, Tangerang Selatan, yang telah
memberikan kesempatan dan kerjasamanya dalam kegiatan ini.

3.

Keluarga atas segala dukungan selama ini dan berbagai pihak yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini.
Penulis menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan

masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan
sebagai tindak lanjut program ini sangat penulis harapkan agar manfaatnya dapat
dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian laporan ini penulis susun
sebagai bagian dari pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 22 Desember 2020
Pelaksana Kegiatan,

Monika Budiman, SE., M.Ak
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RINGKASAN
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk memberikan
wawasan tentang kewirausahaan pada anak usia remaja di Panti Asuhan Tunas
Mahardika yang berlokasi di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Setelah kegiatan ini
diharapkan anak-anak dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dan akan tumbuh menjadi
pribadi yang kreatif. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu 1
(satu) hari dan mendapatkan respon yang positif serta antusiasme dari anak-anak Panti
Asuhan.
Permasalahan yang terekam dalam kegiatan ini adalah bahwa anak-anak remaja di
Panti Asuhan Tunas Mahardika belum mendapatkan wawasan tentang kewirausahaan
dan kurangnya kegiatan yang membangun kreativitas serta keterampilan anak. Hasil
pelatihan menunjukkan adanya penambahan pemahaman akan pendidikan tentang
kewirausahaan dan semangat kreativitas yang terlatih di usia dini yang mana menjadi
modal utama produktivitas dan kemandirian anak saat ia dewasa.
Untuk program keberlanjutan, dikarenakan wirausaha pada anak-anak tidak dapat
dijalankan sendirian maka dibutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa,
pendamping di panti asuhan maupun guru. Memberikan kesempatan kepada anak
untuk belajar berbisnis (berwirausaha) sejak kecil bukan berorientasi mencari uang,
melainkan lebih untuk melatih kemandirian, dengan mengandalkan kreativitasnya.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Karakter seorang anak dibangun melalui apa yang didengarkan, apa yang dilihat dan
apa yang dirasakan. Melalui seluruh indera yang manusia miliki inilah, akan muncul
pembelajaran yang kuat terkait dengan apa yang diterima oleh indera. Bila anak terbiasa
dengan dunia wirausaha sejak kecil, maka karakter inilah yang akan muncul nanti ketika
anak dewasa.
Pembelajaran kewirausahaan (entrepreneurship) lebih mengarah pada perubahan
mental. Mien Uno, seorang tokoh pendidikan dan pakar di bidang etiket berpendapat
bahwa untuk menjadi wirausahawan handal dibutuhkan karakter unggul yang meliputi;
pengenalan terhadap diri sendiri, kreatif, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan
permasalahan, dapat berkomunikasi, mampu membawa diri di berbagai lingkungan,
menghargai waktu, mampu berbagi dengan orang lain, mampu mengatasi stres, bisa
mengendalikan emosi dan mampu membuat keputusan.
Berwirausaha bukan hanya dunianya orang dewasa, tetapi juga bisa menjadi bagian
dari dunianya anak-anak. Bedanya, berwirausaha pada anak-anak tidak bisa dijalankan
sendirian, namun membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa, orangtua
maupun guru. Anak-anak yang mengenal dunia wirausaha sejak dini, akan mendapatkan
manfaat yang besar untuk bekal masa depannya nanti. Pada tahap ini, anak-anak yang
belajar menumbuhkan pembelajaran wirausaha akan tumbuh menjadi pribadi yang
kreatif. Kreativitas yang terlatih sejak dini, termasuk melalui berbagai kegiatan
kewirausahaan menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak ketika
dewasa nanti.
Sehubungan dengan hal tersebut, Panti Asuhan Tunas Mahardika yang memiliki
anak-anak usia 11 sampai dengan 15 tahun, mempunyai kesempatan untuk belajar
tentang kewirausahaan. Hal ini dikarenakan anak-anak di Panti Asuhan ini belum
memiliki wawasan tentang kewirausahaan dan kurangnya kegiatan yang dapat
meningkatkan keterampilan dan kreativitas anak. Dengan rentang usia yang sudah
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dapat dikategorikan anak remaja tersebut maka diyakini dapat menerima dan mengikuti
materi pelatihan ini dengan baik.

1.2 Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat
Berdasarkan analisis situasi atau masalah diatas, kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dasar tentang kewirausahaan, peran wirausaha dalam
perekonomian Indonesia, indikator keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha,
dan membangun kreativitas dan keterampilan anak-anak usia remaja di Panti Asuhan
Tunas Mahardika.
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1.

Mendapat wawasan yang lebih luas tentang peran wirausaha dalam perekonomian
Indonesia.

2.

Memperoleh pengetahuan tentang indikator penyebab keberhasilan dan kegagalan
dalam berwirausaha.

3.

Membangun minat dan motivasi anak, melatih kemandirian dan juga
menumbuhkan kecerdasan finansial anak.

4.

Mengembangkan keterampilan dan kreativitas anak untuk berkarya.

1.3 Kondisi Mitra Pengabdian
Panti Asuhan Tunas Mahardika didirikan pada tanggal 28 Oktober 2005 berlokasi di
Bumi Serpong Damai Sektor 1.1 Jalan Rawa Buntu Selatan Blok G1 No. 17, Serpong –
Tangerang. Suasana di Panti Asuhan ini begitu harmonis, nyaman serta tempatnya
bersih dan rapi. Panti Asuhan Tunas Mahardika berdiri dibawah naungan Yayasan Tunas
Mahardika yang memiliki visi yaitu “Memandang setiap anak berharga mulia dimata
Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka. Mempersiapkan anak-anak Tuhan hidup dalam
tujuan-tujuan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan sehingga mereka dapat menjadi
duta-duta Kristus yang baik dan setia.”
Adapun Misi dari Panti Asuhan ini adalah: (1) Mengangkat bayi-bayi yang telah
kehilangan orang tua atau yang diserahkan penuh oleh orang tua mereka karena
ketidakmampuan mereka, baik secara sosial maupun ekonomi; (2) Membina
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pengembangan spiritual, moral, emosional, dan bakat setiap anak; dan (3)
Memprioritaskan pertumbuhan pribadi setiap anak melebihi pengembangan fasilitas
Panti Asuhan.
Dalam jangka panjang, pelayanan yang berkecimpung dalam bidang sosial,
keagamaan dan pendidikan anak, terbagi menjadi 3 tahap yaitu Balita (0-5 tahun),
Namdulasta (6-12 tahun) dan Gapanlasta (13-18 tahun). Pada saat survei tanggal 17
Desember 2020, jumlah anak remaja yang ada di Panti Asuhan ini sebanyak 21 anak yang
terdiri dari 9 anak usia 24 bulan sampai dengan 5 tahun dan 12 anak usia 11 sampai
dengan 15 tahun.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini
adalah melalui pelatihan tentang “Pengenalan Kewirausahaan Untuk Anak Usia Remaja”
yang berupa pemberian materi dan praktik kewirausahaan untuk anak – anak usia
remaja di Panti Asuhan Tunas Mahardika.

2.2 Sasaran
Sasaran dalam kegiatan ini adalah anak – anak remaja usia 11 – 15 tahun di Panti
Asuhan Tunas Mahardika yang mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.3 Output dan Outcome
Output atau hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan ini adalah anak –
anak Panti Asuhan Tunas Mahardika dapat memahami tentang kewirausahaan, dimulai
dari pengertian, peran wirausaha, indikator keberhasilan dan kegagalan berwirausaha.
Selain itu anak – anak dapat belajar membuat prakarya sebagai kegiatan praktik
kewirausahan. Meskipun ada beberapa kendala yang dialami dalam kegiatan ini seperti
keterbatasan waktu pelatihan serta fasilitas peralatan yang minim dan diperlukan upaya
lebih kreatif dalam penyampaian materi sehingga membuat anak-anak tetap fokus,
namun kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan
ini terlihat dari ketertarikan dan antusiasme anak-anak saat diskusi dan sesi tanyajawab.
Sedangkan outcome atau hasil yang diperoleh dalam jangka pendek maupun
panjang ialah membangun minat dan motivasi anak serta menumbuhkan kecerdasan
finansial. Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar berbisnis (berwirausaha)
sejak kecil bukan berorientasi mencari uang, melainkan lebih untuk melatih
kemandirian, dengan mengandalkan kreativitasnya.
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2.4 Deskripsi Proses Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan dengan tema
Pengenalan Kewirausahaan Untuk Anak Usia Remaja di Panti Asuhan Tunas Mahardika.
Pelatihan ini dilakukan secara langsung di lokasi pengabdian dan diikuti oleh 12 peserta.
Panti Asuhan Tunas Mahardika sebagai mitra turut berperan aktif dalam mendukung
terlaksananya kegiatan ini dan berkonstribusi dalam menyiapkan tempat pelaksanaan
kegiatan serta menentukan materi sesuai kebutuhan. Proses Kegiatan dibagi menjadi
tiga bagian, yang dijelaskan sebagai berikut:

1)

Persiapan
Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, dilakukan persiapan dan

observasi terlebih dahulu kepada pihak pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Tunas
Mahardika. Alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat adalah karena
adanya informasi untuk menambah pengetahuan anak-anak remaja di Panti Asuhan
tentang kewirausahaan. Dari hasil observasi diperoleh informasi jumlah anak-anak
remaja sebagai peserta kegiatan ialah sebanyak 12 orang. Persiapan kegiatan pelatihan
meliputi:
a.

Pada tanggal 17 Desember 2020 dilakukan kegiatan survei ke tempat pengabdian
masyarakat yaitu di Panti Asuhan Tunas Mahardika yang berlokasi di Bumi Serpong
Damai Sektor 1.1 Jalan Rawa Buntu Selatan Blok G1 No. 17, Serpong.

b.

Permohonan izin melaksanakan pengabdian masyarakat kepada Pengurus dan
Kepala Panti Asuhan Tunas Mahardika.

c.

Persiapan alat dan bahan serta akomodasi.

d.

Persiapan tempat untuk kegiatan pelatihan yaitu di Aula Panti Asuhan Tunas
Mahardika.

2)

Pelaksanaan
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 mulai pukul 09.00

sampai dengan 11.30 WIB di Aula Panti Asuhan Tunas Mahardika yang berlokasi di Bumi
Serpong Damai Sektor 1.1 Jalan Rawa Buntu Selatan Blok G1 No. 17, Serpong –
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Tangerang. Peserta kegiatan diikuti sebanyak 12 orang yang terdiri dari anak-anak
remaja Panti Asuhan Tunas Mahardika. Kegiatan pelatihan meliputi:
a.

Pembukaan dan perkenalan dengan anak-anak remaja Panti Asuhan Tunas
Mahardika yang menjadi perserta kegiatan.

b.

Materi pengenalan tentang pengertian kewirausahaan, peran wirausaha dalam
perekonomian

Indonesia,

indikator

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

berwirausaha dan pentingnya kewirausahaan untuk mengembangkan kreativitas
serta menumbuhkan kecerdasan finansial.
c.

Sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta kegiatan pelatihan.

d.

Praktik kewirausahaan sederhana dengan membuat buket bunga.

3)

Penutup
Setelah pemberian materi, sesi tanya jawab, dan praktik dilanjutkan dengan

penutup yang meliputi:
a.

Pemberian souvenir dan snack bagi semua peserta kegiatan.

b.

Foto bersama (karena kondisi pandemi covid-19, hanya diperbolehkan beberapa
anak saja sebagai perwakilan).

2.5 Keberlanjutan Program
Untuk keberlanjutan program, dari kesepakatan bersama antara pelaksana
kegiatan dengan mitra pengabdian dinyatakan selesai.

2.6 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut
Sebagai rekomendasi rencana tindak lanjut, diharapkan Panti Asuhan Tunas
Mahardika terus memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak tentang
pemahaman dan praktik kewirausahaan serta terus melakukan kerjasama dengan pihak
akademisi dalam upaya meningkatkan kreativitas dan keterampilan anak.
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BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan
oleh seorang Dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan
pengabdian masyarakat dilaksanakan secara mandiri pada tanggal 22 Desember 2020 di
Aula Panti Asuhan Tunas Mahardika, yang berlokasi di Bumi Serpong Damai Sektor 1.1
Jalan Rawa Buntu Selatan Blok G1 No. 17, Serpong – Tangerang. Peserta kegiatan terdiri
dari 12 anak usia remaja. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini
terlihat dari ketertarikan dan antusiasme peserta dengan pertanyaan-pertanyaan saat
diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung.

3.2 Saran
Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan ini, diperlukan motivasi dan
bimbingan dalam mengembangkan kreativitas anak agar pemahaman dan praktik
kewirausahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu kiranya kegiatan sejenis
dapat dilaksanakan juga di Panti Asuhan lainnya untuk menambah pengetahuan dan
pemahaman tentang kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas
anak.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 - SURAT TUGAS STIE Y.A.I
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LAMPIRAN 2 - SERTIFIKAT DARI STIE Y.A.I

10

LAMPIRAN 3 - SURAT UCAPAN TERIMA KASIH DARI MITRA

11

LAMPIRAN 4 - FOTO DOKUMENTASI

(Karena situasi pandemi covid-19, foto bersama hanya diwakilkan beberapa anak saja.)
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LAMPIRAN 5 - DENAH LOKASI MITRA PENGABDIAN

Sumber: Google Maps
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LAMPIRAN 6 - JADWAL KEGIATAN DAN RINCIAN BIAYA
JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I
22 DESEMBER 2020
WAKTU

KEGIATAN

KETERANGAN

08.30 – 09.00

Menuju Tempat Abdimas

Panti Asuhan Tunas Mahardika

09.00 – 09.20

Persiapan Kegiatan

Pemasangan InFocus/Projector, dll

09.20 – 09.35

Pembukaan dan Perkenalan

Pelaksana Kegiatan

09.35 – 09.55

Materi 1

Slide Powerpoint (PPT)

09.55 – 10.20

Diskusi dan Tanya Jawab

Pelaksana Kegiatan

10.20 – 10.35

Ice Breaking

Pelaksana Kegiatan

10.35 – 11.15

Praktik

Membuat Buket Bunga

11.15 – 11.20

Pembagian Souvenir dan Snack

Pelaksana Kegiatan

11.20 – 11.25

Foto Bersama

Pelaksana Kegiatan

11.25 – 11.30

Penutupan

Pelaksana Kegiatan

RINCIAN BIAYA
Biaya pelatihan bersumber dari dana mandiri pelaksana kegiatan.
NO.

ITEM

QTY

PRICE

TOTAL

1

Snack

20 pack

20.000

400.000

2

Souvenir

20 buah

12.000

240.000

12 pack

17.500

210.000

Alat & Bahan
Praktik (Karton
3 Warna, Bunga
Plastik, Gunting,
Lem, Spidol, dll)
TOTAL

KETERANGAN
Untuk Anak-anak dan
Pendamping Panti Asuhan
Tunas Mahardika
Untuk Anak-anak dan
Pendamping Panti Asuhan
Tunas Mahardika

Untuk Anak-anak Remaja
Peserta Kegiatan

850.000
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LAMPIRAN 7 - PPT PRESENTASI
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