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ABSTRAK
Saat ini PKK masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan termasuk diantaranya keterbatasan kuantitas,
kualitas dan distribusi sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia yang menjadi penggerak kegiatan PKK
desa Pulau Deras terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan keilmuan yang berbeda-beda sehingga
penyeragaman dalam bentuk pemikiran untuk mencapai arah tujuan dari organisasi menjadi penting untuk
dilakukan, dimana hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan dalam manajemen organisasi.
Tujuan daari kegiatan ini dilakukan adalah untuk meningkatkan pengetahuan manajemen, Sumber Daya
Manusia, dan keterampilan.
Materi yang disampaikan mengenai topik pemanajemen organisasi dimulai dari memperkenalkan arti
organisasi, manajemen dan pengenalan fungi dan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi.
Pengelolaan sumber daya manusia, dengan memperkenalkan cara memotivasi diri dan orang/anggota lain,
membuat visi, misi, tujuan dan bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap kegiatan PKK yang telah dan
sedang dilaksanakan. Keterampilan soft skill dengan memperkenalkan kepemimpinan, mengasah instuisi
dan informasi yang ada dalam pengambilan keputusan serta memperkenalkan tentang pencapaian kinerja
jangka pendek dan jangka panjang.
Kata kunci: PKK, Sumber Daya Manusia, Pelatihan
ABSTRACT
Currently, PKK is still faced with various problems, including limitations in the quantity, quality, and
distribution of human resources. The Human Resources that drive PKK activities in Pulau Deras
village consist of various educational and scientific backgrounds so that uniformity in the form of
thinking to achieve the goals of the organization is important to do, where this can be obtained
through training in management organization.
The purpose of this activity is to improve management knowledge, Human Resources, and skills.
The material presented on the topic of organizational management starts from introducing the
meaning of organization, management and introduction to organizational functions and structures
according to organizational needs. Management of human resources, by introducing ways to
motivate themselves and other people/members, create a vision, mission, goals and how to evaluate
PKK activities that have been and are being implemented. Soft skills skills by introducing leadership,
honing intuition and information in decision making and introducing short-term and long-term
performance achievements.
Keywords: PKK, Human Resource, Training
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A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan tidak terlepas kewajiban perguruan tinggi
dalam menerapkan bidang ilmu dan meupakan suatu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Pengabdian yang kami lakukan saat ini melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang
sering disingkat PKK Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut
berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang
keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala
dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung
dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gerakan PKK sebagai gerakan masyarakat yang
tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menyejahterakan
keluarga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara nasional maupun internasional.
Saat ini PKK masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan termasuk diantaranya keterbatasan
kuantitas, kualitas,dan distribusi sumber daya manusia. Agar berhasilnya kegiatan dari suatu
organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan agar segala sesuatunya dapat terencana,
terorganisasi, terarah dan terkontrol sehingga manajemen menjadi penting.
Manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu,
penggerak dan pengkoordinir faktor alam, tenaga dan modal. Sistem kerja yang rasional dalam
mencapai tujuan organisasi, sehingga menghasilkan efektisvitas dan efesiensi kerja serta produktifitas
dan kepuasan. Dengan adanya kemampuan / keahlian manusia untuk mengurus suatu kegiatan
sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan yang terjadi, baik perubahan
teknologi, persaingan maupun tuntutan perkembangan yang lebih luas.
Desa Pulau Deras Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi berjarak sekitar 186.5 km
dari Pekanbaru dengan jarak tempuh berkisar 4 jam perjalanan darat. Dapat dikatakan desa tersebut
dihuni oleh masyarakat asli Riau. Seperti desa-desa lain terdapat organisasi kemasyarakatan termasuk
kegiatan PKK didesa ini. Ibu-ibu PKK desa Pulau Deras sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial
yang dilakukan hal ini terlihat dari kegiatan pertemuan yang dilakukan secara rutin sesuai informasi
yang disampaikan oleh bapak Kasmijon selaku sekretaris desa.
Hasil wawancara dengan pak Kasmijon ibu-ibu PKK desa Pulau Deras terbilang cukup aktif
melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan namun dalam hal administrasi selama ini ibu-ibu PKK
dalam memanajemen kegiatan keorganisasian diperoleh dari bertanya-tanya kepada pihak kecamatan,
dan pelatihan-pelatihan dalam hal manajemen belum pernah di dapatkan. Beliau menganggap perlu
ibu-ibu PKK desa Pulau Deras mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam memanajemen kegiatan PKK
sehingga dapat berjalan secara sistematis, teratur dan tertata sehingga tujuan dari organisasi dapat
tercapai dengan baik.
Sumber Daya Manusia yang menjadi penggerak kegiatan PKK desa Pulau Deras terdiri dari
berbagai latar belakang pendidikan dan keilmuan yang berbeda-beda sehingga penyeragaman dalam
bentuk pemikiran untuk mencapai arah tujuan dari organisasi menjadi penting untuk dilakukan,
dimana hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan dalam manajemen organisasi. Pelatihan
Fungsi manajemen Perlu diadakan upaya untuk mengoptimalkan manajemen SDM PKK di desa
Pulau Deras khususnya perencanaan kebutuhan SDM.
B. Tema Kegiatan

Adapun tema dari kegiatan Pengabdian team pengabdian STIE Dharma Putra ini adalah
“Pelatihan Fungsi Manajemen bagi Pengurus dan Anggota Pkk Desa Pulau Deras Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

14

Evi Lastriani, dkk
Jurnal Abdimas, Agustus-2021, Vol.I, No.2, hal. 13-18

C. Tujuan Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan tidak terlepas kewajiban perguruan tinggi
dalam menerapkan bidang ilmu dan meupakan suatu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
a) Tujuan Umum:
1) Untuk meningkatkan pengetahuan manajemen ibu-ibu PKK desa Pulau kecamatan
Pangean kabupaten Kuantan Singingi
b) Tujuan Khusus:
1) Meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK desa Pulau Deras Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi tentang fungsi Manajemen
2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK desa Pulau Deras Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tentang budaya tertib administrasi
3) Meningkatkan pengetahuan SDM inti PKK desa Pulau Deras kecamatan Pangean
kabupaten Kuantan Singingi tentang perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan
pengendalian.
c) Manfaat
Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM ibuibu PKK desa Pulau Deras Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk
melakukan tertib administrasi dan memahami fungsi organisasi dalam perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.
D. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penyuluhan mengenai fungsi manajemen. Kegiatan
ini dilaksanakan dengan memberikan materi kepada ibu-ibu PKK desa Pulau Deras Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di desa Deras Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
: Sabtu, 17 Juli 2021
Waktu
: 09.00 – 13.30 WIB
Tempat
: Desa Pulau Deras Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
F. Peserta

Peserta dari pelatihan ini adalah ibu-ibu PKK desa Deras Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi, Peserta yang hadir adalah sebanyak 43 orang.
G. Pelaksanaan Kegiatan

a. Memberikan Penyuluhan tentang pentingnya Manajemen
b. Memberikan materi tentang Manajemen dalam berorganisasi
c. Metode Kegiatan Persiapan Pelatihan
1) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar untuk menentukan waktu
pelatihan yang sesuai
2) Pengurusan ijin pelatihan
3) Persiapan modul pelatihan, materi presentasi, tempat serta sarana prasarana penunjang
pelatihan
4) Pengiriman surat ke Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Gianyar
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d. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan
1) Pada tahap awal mitra memberikan perizinan untuk melaksanakan kegiatan
pengabdian masyarakat dengan menandatangani perizinan program pelatihan
kewirausahan dan pemasaran.
2) Pada tahap pelaksanaan, mitra berpartisipasi dalam menyediakan sarana dan tempat
pelaksanaan
3) Tim Pengabdian Masyarakat STIE Dharma Putra melaksanakan pelatihan
manajemen, menyiapkan materi dan bahan/alat untuk menunjang kegiatan yang akan
dilakukan
Isi Pelatihan :
Materi penyuluhan yang akan diberikan yaitu :
- Penjelasan mengenai Manajemen
- Penjelasan mengenai Fungsi Manajemen
- Penjelasan Tujuan Organisasi
- Penjelasan Manfaat Kepemimpinan
- Motivasi
- Pentingnya manajemen professional
- Kinerja
- Pengambilan keputusan
Rencana Kegiatan dan Jadwal
Kegiatan

I

II

III

IV

V

Koordinasi dengan aparat desa Pulau
Deras
Pengurusan ijin
Persiapan materi pelatihan, lokasi,
sarana-prasarana, administrasi
Pelaksanaan pelatihan Pelatihan Fungsi
Manajemen
Penyusunan laporan
Pengumpulan laporan

2. HASIL KEGIATAN
A. Luaran
Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini akan menunjukkan antusiasme peserta
dalam mengikuti pelatihan yang diadakan.
Terjadi komunikasi yang interaktif antara peserta dan pemateri dalam pertemuan dan
pelatihan Ibu-Ibu PKK. Inti materi yang disampaikan mengenai pemanajemenan organisasi
dan kegiatan-kegitan agar lebih efektif dan efisien, pengelolaan sumber daya manusia dalam
menjalankan keorganisasian dan keterampilan soft skill yang sebaiknya dimiliki oleh
pengurus dan anggota PKK.
Pemanajemen organisasi dimulai dari memperkenalkan arti organisasi, manajemen dan
pengenalan fungi dan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi.
Materi pengelolaan sumber daya manusia, dengan memperkenalkan cara memotivasi
diri dan orang/anggota lain, membuat visi, misi, tujuan dan bagaimana cara melakukan
evaluasi terhadap kegiatan PKK yang telah dan sedang dilaksanakan.
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Keterampilan soft skill dengan memperkenalkan kepemimpinan, mengasah instuisi dan
informasi yang ada dalam pengambilan keputusan serta memperkenalkan tentang pencapaian
kinerja jangka pendek dan jangka panjang.
Gambar 1 : Peserta Pelatihan dan Pemateri

Gambar 2 : Narasumber sedang memberikan Pelatihan

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kegiatan
Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini akan menunjukkan antusiasme peserta
dalam mengikuti pelatihan yang diadakan.
Kegiatan PPM ini menunjukkan keberhasilan apabila dalam prosesnya terjadi perubahanperubahan dalam membangun pengetahuan tentang fungsi manajemen. Adapun beberapa
indikator pencapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut:
a. Kehadiran seluruh peserta dalam pembelajaran mencapai 100% dari target yang
diharapkan.
b. Partisipasi aktif sebagian besar peserta dengan mengajukan pertanyaan substantif dan
teknis dalam proses pelatihan.
c. Proses evaluasi juga dilakukan melalui proses pendampingan sehingga ditemukan
perkembangan dalam penerapan pelatihan tentang fungsi manajemen dengan hasil nyata,
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yaitu menuju pengelolaan organisasi PKK yang professional dengan menerapkan ilmu
manajemen.
d. Melakukan peninjauan atau monitoring dan pendampingan baik dengan mendatangi
secara langsung maupun dengan berkordinasi dengan pemiliki usaha.
Adapun faktor dan pendukung dan penghambat dari kegiatan pengabdian ini adalah
 Lokasi PPM yang tidak jauh dari kota Pekanbaru sehingga sangat mudah untuk di
jangkau dalam proses pengabdian, selain itu kedekatan dengan aparat setempat membuat
proses pelatihan dapat dengan mudah dilakukan
 Adapun penghambat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah karena kurangnya pemahaman
peserta atas pentingnya fungsi manajemen dan untuk memulainya diperlukan kebiasaan
sehingga kegiatan fungsi manajemen ini dapat membudaya bagi ibu-ibu PKK desa Pulau
Deras kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3. PENUTUP
Kegiatan Pelatihan fungsi manajemen bagi PKK Desa Pulau Deras Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi telah laksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan tujuan dari
pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan. Hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat berguna
dalam menambah pengetahuan dan keterampilan bagi peserta pelatihan dan dapat dilakukan secara
terprogram sebagai pendamping atau konsultan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
4. DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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