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PRAKATA
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan
KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
melalui kegiatan Pelatihan Soft Skill Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepada
Remaja Karang Taruna di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih.
Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri
Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Program Studi Ilmu
Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Kegiatan ini telah
dilaksanakan pada tanggal 25 – 31 April 2016. Materi Pelatihan dipilih berdasarkan
kebutuhan Remaja Karang Taruna di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih,
terutama dalam meningkatkan Soft Skill Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya
kepada :
1.

Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang telah memberikan
kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian;

2.

LPPM Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang telah memberikan dukungan
dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini;

3.

Seluruh Remaja Karang Taruna di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih
yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat

bagi Remaja Karang Taruna di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih.
Jakarta, 02 Juni 2016
Ketua Pelaksana

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan sumber daya manusia selalu menjadi bagian yang penting dalam
pembangunan bangsa dan negara, salah satu sumber daya manusia yang perlu mendapat
perhatian adalah generasi muda. Sebagai salah satu wadah berkumpulnya generasi muda,
karang taruna layak mendapatkan prioritas utama dalampembangunan bangsa. Karena
karang taruna adalah organisasi sosial wadahpengembangan generasi muda yang tumbuh
dan berkembang atas dasar kesadaran dantanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan. Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) kini semakin pesat,perkembangan tersebut tentunya
membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola serta memanfaatkannya
dengan baik. Seiring perkembangan teknologitersebut, kebutuhan untuk mengerjakan
sesuatu pun kini ditekankan memakai teknologikarena lebih efisien dan cepat, salah
satunya yaitu komputer alat yang sering digunakanuntuk proses input output, print dan
kegiatan lainnya.
Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat saat
ini, sudah semestinya dapat disikapi dengan pemanfaatan yang bernilai positif, baik untuk
peningkatan kualitas pribadi maupun kualitas instansi/lembaga. Komputer dan Internet
merupakan dua komponen teknologi informasi yang sangat penting untuk dikuasai dan
digunakan sebagai media untuk membantu dalam berbagai aktifitas, dan melalui internet
dapat menjalin komunikasi, berbagi informasi dengan siapa saja di dunia ini. Sehingga
kendala jarak dan waktu tidak menjadi permasalahan lagi.
Keterampilan dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer saat ini sudah
menjadi sebuah tuntutan guna mendukung kegiatan dalam berorganisasi seperti karang
taruna dalam kegiatan administrasi atau komputerisasi hasil laporan kegiatan organisasi.
Selain itu,kemampuan atau keterampilan dalam mengoperasikan komputer juga dapat
menjadi nilai tambah atau bekal bagi para generasi muda sebagai nilai kompetensi (softskill) dalam dunia kerja. Oleh karena itu, pelatihan komputer merupakan salah satu
1

kegiatanpositif yang bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia di
masyarakat terutama generasi muda demi kemajuan bangsa. Dengan demikian, untuk
membangun dan mengembangkan sumber daya manusiadi kalangan generasi
muda/masyarakat perlu adanya pelatihan komputer bagi karangtaruna.
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sebagai salah bentuk kepedulian kampus
kepada masyarakat, kami mengadakan kegiatan pelatihan teknologi Informasi dan
komunikasi. Kegiatan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi
masyarakat, khususnya karang taruna Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih
merupakan ide lama yang telah dirintis sejak tahun 2015, namun dengan berbagai
kendala, terutama masih sulitnya akses dan kualitas internet, hingga baru terwujud pada
tahun 2016 ini. Saat ini semua nagari telah memiliki perangkat komputer untuk dan
beberapa telah memiliki koneksi internet. Sehingga dari segi kesiapan infrastruktur
sudah memadai, dan kita akan mencoba untuk memaksimalkan fungsinya untuk hal-hal
yang positif dan bermanfaat
1.2 Tujuan dan Manfaat Kegiatan
1.1.1 Tujuan Pelatihan
Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pemuda-pemudi
karang taruna di bidang computer sekaligus meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi
karang taruna dalam mengoperasikan aplikasi (perangkat lunak) komputer.
1.1.2 Manfaat Pelatihan
Terjalinnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat agar dapat
mempromosikasi

daerahnya

melalui

media

website

sehingga

nantinya

dapat

menimbulkan multiplier effect yang positif untuk daerah dan masyarakatnya baik dari
segi peningkatan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
1.3 Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah Karang Taruna Kelurahan Johar Baru
Kecamatan Cempaka Putih.
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BAB II
Pelaksanaan Kegiatan
2.1 Profil Karang Taruna
Karang Taruna Eka Sakti Kelurahan Johar Baru adalah organisasi sosial wadah
pengembangan generasi muda Kelurahan Johar Baru yang mampu menampilkan
karakternya melalui cipta, rasa,dan karya di bidang kesejahteraan social yang tumbuh
dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggunjawab sosial dari,oleh dan untuk
masyarakat di wilayah Kelurahan Johar Baru. Karang Taruna Eka Sakti dibentuk pada
tanggal 11 November 1988 berdasarkan hasil keputusan rapat seluruh elemen generasi
muda Kelurahan Johar Baru pada saat itu. Adapun tujuan pembentukan Karang Taruna
Eka Sakti Kelurahan Johar Baru adalah sebagai berikut :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab social
setiap generasi muda warga Karang Taruna Eka Sakti Kelurahan Johar Baru dalam
mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna
Eka Sakti yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka
mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna Eka Sakti
Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna Eka Sakti untuk mampu
menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna Eka Sakti dalam
rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di
Desa Benua yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia
pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di
lingkungannya.
Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kelurahan Johar
Baru yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta
berkesinambungan oleh Karang Taruna Eka Sakti bersama pemerintah dan
komponen masyarakat lainnya.
Keanggotaan Karang Taruna Eka Sakti Kelurahan Johar Baru mengandung system

stelsel pasif yaitu seluruh generasi muda Kelurahan Johar Baru yang berusia 11 sampai
dengan 45 tahun yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna Eka Sakti (Eka Sakti
Community). Keanggotaan Karang Taruna Eka Sakti terdiri atas:
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1.

Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan
otomatis), yaitu seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.

2.

Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun,
selalu aktif mengikuti kegiatan Karang Taruna Eka sakti.

3.

Anggota Kehormatan generasi muda dari desa lain yang telah berjasa kepada
Karang Taruna Eka Sakti.
Data keanggotaan Karang Taruna Eka Sakti sampai dengan tahun 2016 terdiri dari

anggota Pasif sebanyak 105 orang, anggota aktif sebanyak 83 orang, dan anggota
kehormatan sebanyak 5 orang. Kegiatan-kegiatan yang selama ini rutin dilakukan oleh
Karang Taruna Eka Sakti diantaranya adalah sebagai berikut:


Pengadaan Atribut Karang Taruna :



Mengadakan Bakti Sosial



Mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat bersama masyarakat



Mengadakan pelayanan sosial kepada masyarakat



Membentuk Ambulance Karang Taruna masing-masing dusun untuk membantu
masyarakat dalam pengantaran ke puskesmas/rumah sakit yang stand by 24 jam



Menjalankan usaha Rental Alat Band untuk latihan dan Rental komputer dan sablon



Bekerjasama dengan Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan
Berkelanjutan (PLTPB) mengadakan Pelatihan Tata Kelola Air Bersih



Mengikut sertakan anggota Karang Taruna pada pelatihan-pelatihan pemberdayaan
ekonomi (UKM)



Menyelenggarakan Training Gender dan Inklusi Sosial bekerja sama dengan EGSLP



Mengikuti perlombaan-perlombaan kesenian baik tingkat Kelurahan maupun
tingkat Kecamatan dan Kota



Pementasan Seni Budaya Pada event-event halal bi halal, Tahun Baru dll.



Menyelenggarakan perlombaan kesenian setiap hari-hari besar nasional dan harihari besar keagamaan di tingkat desa.



mengiikuti pertandingan pertandingan olah raga baik tingkat Kelurahan maupun
tingkat Kecamatan dan Kota bahkan tingkat Provinsi.



Mempublikasikan setiap kegiatan KTES baik melalui papan informasi dan media
massa
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Menjalin komunikasi dan kerasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan Karang
Taruna



Bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga—lembaga keagamaan di desa
melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan



Membantu imam masjid menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran di
Masjid Al Mubarak



Aktif mengikuti acara-acara keagamaan yang diselenggarakan oleh lembagalembaga keagamaan



Aktif mengadakan pembersihan fasilitas-fasilitas keagamaan yang ada di Kelurahan
Johar Baru



Aktif membantu pemerintah dalam penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan.



Aktif menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional bekerjasama dengan
pemerintah dan lembaga terkait

2.2 Pelaksana dan Peserta Kegiatan
Pelaksana kegiatan pelatihan ini adalah tim dosen program studi administrasi
public Institut STIAMI, dan peserta dari kegiatan pelatihan ini adalah anggota karang
taruna Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih.
2.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan dilaksanakan setiap hari, mulai tanggal 25 – 31 April 2016, bertempat di
Kantor Kelurahan Johar Baru. Dengan jadwal, hari senin-jumat jam 14:00 – 17:00 dan
sabtu-minggu jam 10:00 – 13:00. Diluar jam tersebut tim narasumber memberikan
pelatihan secara private bagi peserta yang berminat belajar lebih mendalam serta waktu
kosong digunakan untuk mengeksplorasi softskill anggota karang taruna.
2.4 Materi Pelatihan
Materi dalam pelatihan komputer yang akan dibahas adalah aplikasi Microsoft office
excel 2007. Dalam pelatihan ini, peserta akan dilatih mengenai bagaimanabekerja dengan
microsoft excel diantaranya yaitu:
1. Mengenal dan Bekerja dengan microsoft excel 2007
a.
b.
c.
d.

Mengenal lembar kerja microsoft excel
Memindahkan penunjuk sel (cell pointer)
Memasukkan data ke lembar kerja
Memperbaiki kesalahan pengetikan
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e. Menggunakan rumus
f. Membuat range/blok sel
g. Menghapus data
h. Memasukkan rangkaian data dengan fasilitas autofill
i. Menggunakan fasilitas autocalculate dan autosum
j. Mengatur lebar kolom menggunakan mouse
k. Mengatur tinggi baris
l. Mengatur format tampilan huruf
m. Meratakan tampilan data
n. Menambahkan garis pembatas dan bingkai
o. Menyimpan sel, baris dan kolom
p. Menghapus sel, baris atau kolom.
2. Pemanfaatan internet (email, blog, mailing list, chat)
3. Membangun dan Mengelola Website
2.5

Proses Pelatihan
Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan seperti

melakukan pengkajian studi pustaka tentang mempelajari TIK dengan efektif dan efisien,
melakukan persiapan alat dan bahan pelatihan, menentukan waktu pelaksanaan dan
lamanya kegiatan pengabdian Bersama dengan tim pelaksana serta menentukan dan
mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
Selama pelatihan, masing-masing peserta membawa laptop sendiri, sehingga masingmasing peserta dapat mempraktekkan secara langsung apa yang disampaikan tutor. Setelah
pelatihan dilakukan selama 6 hari, lalu diadakan Ujian tulis yang dilanjutkan dengan ujian praktek
secara langsung dengan materi yang telah diajarkan pada saat pelatihan. Beberapa materi yang
diujikan dalam ujian tertulis yaitu Hardware, Software dan jaringan internet. Dalam ujian praktek
masing-masing peserta dituntut mengerjakan soal praktikum program Microsoft Word, Microsoft
Excel dan Power Point, setiap program diberikan waktu mengerjakan selama 30 menit hingga
dapat menyelesaikan seperti format yang dicontohkan. Sedangkan khusus program Microsoft
Power point, peserta dibuat kelompok dan memaparkan dari slide yang telah dibuat oleh para
peserta. Sedangkan untuk materi typing skill, ujian dilakukan dengan model pembuatan cerita
maupun berita tentang pelaksanaan pelatihan TIK yang dikirim melalui Email Karang taruna
kepada tutor kegiatan pelatihan.

6

BAB III
PENUTUP
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan
berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil seperti
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja karang taruna terkait materi dan
praktik TIK serta meningkatnya softskill remaja karang taruna dalam memanfaatkan TIK.
Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga
kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
keterbatasan waktu pelatihan dan fasilitas peralatan yang minim.
3.2 Kesimpulan dan Saran
Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman remaja karang taruna menjadi meningkat dan
keterampilan remaja karang taruna dalam memanfaatkan TIK semakin meningkat.
Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya
perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan serupa pada remaja karang taruna kelurahan lain
di Kecamatan yang lain, dengan materi yang sama dan menyediakan kesinambungan
program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para remaja karang taruna benar-benar
dapat mempraktekan keterampilan TIK mereka.
Diharapkan dengan pelatihan TIK yang diikuti oleh Karang taruna Kelurahan Johar
Baru bersama tim dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik Institut STIAMI tersebut dapat
didukung oleh Kelurahan dan Disnaker setempat, agar remaja Karang taruna Kelurahan
Johar Baru siap bersaing di era teknologi digital.
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Jadwal Kegiatan Pelatihan
Waktu

Kegiatan

08.00 – 08.30

Registrasi Peserta

08.30 – 09.00

Pembukaan

09.00 – 09.30

Istirahat/Snack

09.30 – 11.00

Penyajian Materi

11.00 – 12.30

Penyajian Materi

12.30 – 13.30

ISHOMA
Praktek

13.30 – 15.00
15.00 – 16.30

Praktek

16.30 – 17.00

Istirahat/Snack

17.00

Penutupan

Tempat
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
Kelurahan Johar
Baru
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Penanggung
Jawab
Ketua Panitia
Ketua Panitia
Panitia
Tim Pelaksana
Tim Pelaksana
Panitia
Tim Pelaksana
Tim Pelaksana
Panitia
Tim Pelaksana

Ket

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELATIHAN SOFTSKILL TIK UNTUK REMAJA KARANG TARUNA
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