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ABSTRAK  

Karang Taruna, termasuk mereka yang ada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan 

Benowo Surabaya, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menyiapkan 

generasi muda Indonesia yang berkualitas di masa depan. Terlebih dengan 

berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, tantangan generasi muda Indonesia 

semakin kompleks dan kompetitif. Berangkat dari fenomena tersebut, adanya 

pemberdayaan karang taruna melalui upaya penguatan kepemimpinan sangat 

dibutuhkan sekali. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu pengembangan dan 

pemberdayaan karang taruna sehingga keberadaannya benar-benar memberikan 

manfaat yang optimal bagi masyarakat di sekitarnya di tengah-tengah perubahan 

besar yang berlangsung. Metode pemberdayaan dilakukan dalam bentuk 

penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang diorientasikan pada pemenuhan 

dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil pemberdayaan menunjukkan bahwa 

Karang Taruna Kec. Pakal dan Kec. Benowo, Surabaya saat ini lebih memiliki 

kesadaran yang tinggi akan eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat dan 

perubahan, empati terhadap sesama dan lingkungan, keberanian berkreasi dan 

berinovasi dan memiliki ketrampilan menggerakkan dan mengelola organisasi  

Kata kunci: Pemberdayaan, Kepemimpinan, Wirausaha  

PENDAHULUAN  

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang 

bergerak di bidang kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial, 2010). Wadah 

generasi muda ini tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, 

oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan 

atau komunitas sosial sederajat. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang 

Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam 
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upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua 

potensi yang tersedia dilingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

alam yang telah ada. Karenanya, Karang Taruna memiliki peran yang sangat 

strategis dalam rangka menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas di 

masa depan (Taufiqurrahman, Januari 2014). Eksistensi karang taruna merupakan 

ujung tombak yang signifikan dalam dinamika pembangunan nasional yang 

dilaksanakan saat ini dan ke depan. 

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit di antara generasi 

muda Indonesia saat ini terjebak dan atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dan 

atau pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan. 

Penyalahgunaan narkoba, trafficking, pemerkosaan, tawuran massal dalam 

prakteknya banyak melibatkan generasi muda. Perkelaian remaja secara massal saat 

ini bukanlah hal yang aneh. Dalam tahun 2013 ini saja, perkelaian massa yang 

melibatkan kaum muda sudah sering kali terjadi. Kejadian terakhir yang melibatkan 

dua kelompok remaja terjadi di depan Kantor Kelurahan Penggilingan, Cakung 

Jakarta Timur pada tanggal 14 April 2013. 

(http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/14/500/791231/terlibat-perkelahian-

pelajar-16-tahun-tewas-bersimbah-darah, diunduh tanggal 15 Mei 2013). Wakil 

Kepala Polresta Yogyakarta, AKBP Agustimus, memberikan data yang cukup 

memprihatinkan bahwa perkelaian antar pemuda, khususnya di kalangan pelajar di 

Yogyakarta hingga Mei 2013 berjumlah 5 (lima) kasus. Angka ini dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 sejumlah 9 kasus dan 2012 

sejumlah 5 (lima) kasus menunjukkan peningkatan yang signifikan.Hal ini 

mengingat masih baru limabulan saja sudah terjadi 5 (lima) kasus. (http://m.koran-

sindo.com/node/316574 tanggal 13 Mei 2013, diunduh tanggal 20 Mei 2013). 

Penelitian terhadap 700 siswa dari beberapa SMP di Surabaya pada September – 

Nopember 2011 menunjukkan hasil yang memprihatinkan bagi segenap orang tua, 

di mana 45 persen remaja SMP di Surabaya menganggap gaya berpacaran tanpa 

melakukan hubungan badan merupakan bukan hal yang menarik (Suarakawan.com, 

31 Desember 2011). Demikian halnya dengan Narkoba, dari waktu ke waktu jumlah 

pengguna Narkoba di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru sebaliknya 

meningkat secara signifikan. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan 

bahwa tahun 2004 pengguna narkoba sejumlah 3,2 juta orang, tahun 2008 sejumlah 

3,6 juta orang dan tahun 2010 sejumlah 3,8 juta orang (Media Indonesia, 14 Februari 

2012). Dari sejumlah pengguna narkoba tersebut, 40 % adalah berstatus 

pelajar/mahasiswa dan 60 % adalah berstatus non-pelajar/mahasiswa. 

http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/14/500/791231/terlibat-perkelahian-
http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/14/500/791231/terlibat-perkelahian-
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Fakta sebagaimana terurai di atas akan menjadi permasalahan bangsa yang serius 

bila tidak direspon mulai saat ini. Karang Taruna sebagai kelompok masyarakat 

potensial di masa depan akan tidak bermakna eksistensinya dalam spektrum 

pembangunan nasional apabila tidak ada upaya strategis dalam pengembangannya. 

Karang Taruna pada gilirannya hanya akan menjadi rintangan dan hambatan 

tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan 

secara berkesinambungan. 

Demikian halnya dengan Karang Taruna yang ada di Kecamatan Pakal dan 

Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, kedua Karang Taruna ini juga harus 

mendapatkan perhatian dalam pengembangan dan pemberdayaannya. Hal ini 

mengingat pemberdayaan kedua karang taruna tersebut memiliki makna yang 

strategis dalam dinamika pembangunan nasional di Surabaya karena letaknya berada 

di wilayah bagian barat (Surabaya Barat) yang notabene merupakan wilayah 

pengembangan kota Surabaya saat ini.  

Pengembangan kota Surabaya saat ini dan ke depan diarahkan ke wilayah Surabaya 

Barat (termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Pakal dan Benowo) dapat dilihat 

dari berbagai fakta obyektif. Kesatu, dibangunnya gedung-gedung fasilitas umum, 

di antaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada di 

Kecamatan Benowo dan Gelora Bung Tomo di Kecamatan Pakal.Kedua, 

dikembangkannya pemukiman-pemukiman baru baik elit maupun sederhana oleh 

pengembang-pengembang ternama, di antaranya group Ciputra. Ketiga, akan 

direalisasikannya West Inner Ring Road (WIRR) dan West Outer Ring Road 

(WORR) yang menghubungkan Jalan Tol Surabaya-Gresik dan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto menjadikan wilayah yang prospektif. Gejolak pembangunan tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya kedua kecamatan tersebut sebagai penyangga 

pembangunan kota Surabaya di wilayah Surabaya Barat saat ini dan di masa depan.  

Pembangunan dan pengembangan tersebut tidak memiliki makna yang signifikan 

apabila dalam pelaksanaannya tidak melibatkan potensi generasi mudanya. Mereka 

yang notabene merupakan kelompok Karang Taruna hanya ditempatkan sebagai 

obyek pembangunan, bukan sebagai subyek pembangunan. Akibatnya, mereka akan 

semakin “termarjinalkan” atau terpinggirkan dalam hiruk pikuk dinamika 

pembangunan yang tengah berjalan ini. Mereka terasing dalam kehidupannya 

sendiri. Kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan ekses negatif bagi 

masyarakat setempat.  

Tindakan-tindakan kriminal baik dalam skala kecil maupun skala besar tidak bisa 

dihindari. Hal ini, tentunya, menjadi “kontra produktif” bagi pelaksanaan 
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pembangunan itu sendiri. Pembangunan wilayah Surabaya Barat yang diharapkan 

bisa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya justru 

menimbulkan keresahan sosial.  

Secara organisatoris, keberadaan Karang Taruna di kedua kecamatan ini “jauh 

panggang dari api” sebagai wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang 

bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Keberadaan Karang Taruna baik di 

Kecamatan Pakal maupun Kecamatan Benowo, Surabaya tidak menampakkan 

adanya tanda-tanda kehidupan. Laksana pepatah “hidup enggan, mati tak mau”, 

adanya mereka di tengah-tengah masyarakat di kedua kecamatan tersebut sama 

dengan tidak adanya, dalam arti kurang memberikan manfaat yang optimal bagi 

lingkungannya.   

Karang Taruna di dua kecamatan tersebut sama-sama tidak memiliki program kerja 

yang terkonsep. Sebagaimana organisasi Karang Taruna pada umumnya, aktifitas 

mereka bersifat sporadis, yaitu baru nampak ada ketika menjelang perayaan nasional 

dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Mereka dengan suka cita bekerja sama dan bahu membahu mempersiapkan dan 

melaksanakan berbagai lomba dan aktifitas untuk memeriahkan seremonial 17 

Agustusan yang telah menjadi budaya nasional. Namun demikian, eksistensi mereka 

lambat laun redup dan hilang dari derap nadi kehidupan masyarakat yang terus 

berjalan pasca penyelenggaraan momen nasional tersebut. 

Baik Karang Taruna di Kecamatan Benowo maupun Kecamatan Pakal sama-sama 

tidak memiliki program kerja yang terkonsep. Mereka sama-sama tidak memiliki 

aktifitas keorganisian yang terstruktur, yaitu tidak ada petemuan/rapat rutin 

pengurus, baik mingguan, bulanan ataupun tahunan. Sebagaimana organisasi Karang 

Taruna pada umumnya, aktifitas mereka bersifat sporadis, yaitu baru nampak ada 

ketika menjelang perayaan nasional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Mereka dengan suka cita bekerja sama dan bahu membahu mempersiapkan dan 

melaksanakan berbagai lomba dan aktifitas untuk memeriahkan seremonial 17 

Agustusan yang telah menjadi budaya nasional. Namun demikian, eksistensi mereka 

lambat laun redup dan hilang dari derap nadi kehidupan masyarakat yang terus 

berjalan pasca penyelenggaraan momen nasional tersebut. 

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, maka permasalahan mendasar yang 

dihadapi oleh Karang Taruna di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo, 
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Surabaya dapat dikualifikasikan dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kognitif, 

affektif dan psikomotor sebagai berikut : 

Tabel 1: Permasalahan Karang Taruna Dalam Dimensi Kognitif, Afektif dan 

Psikomotor 

NO. DIMENSI PERMASALAHAN 

1 Kognitif 1. Kurangnya kesadaran tentang arti penting keberadaan mereka 

sebagai generasi muda di tengah-tengah perubahan yang tengah 

berlangsung 

2. Kurangnya pemahaman tentang arti penting organisasi Karang 

Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda nonpartisan 

dalam peningkatan kesejahteraan sosial 

3. Kurangnya pengetahuan tentangkepemimpinan dan manajemen 

keorganisasian  

2 Afektif 1. Kurangnya kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan-persoalan 

kemasyarakatan yang berkembang  

2. Kurangnya keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru  

3. Kurangnya keberanian untuk memikul tanggung-jawab yang lebih 

besar 

3 Psikomotor 1.  Kurangnya kemampuan dan ketrampilan untuk menggerakan orang 

lain pada suatu tujuan tertentu 

2.  Kurangnya kemampuan dan ketrampilan untuk mengelola suatu 

organisasi 

3.  Kurangnya kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi di depan 

publik 

Pengembangan potensi yang dilakukan kepada kedua Karang Taruna tersebut lebih 

diorientasikan pada upaya perubahan mindset anggota Karang Taruna. Melalui 

kegiatan ini diharapkan mereka memiliki kesadaran tentang arti penting 

kebersamaan, persaudaraan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara melalui 

wadah organisasi Karang Taruna. Adanya perubahan cara pandang pada diri anggota 

Karang Taruna tersebut sebagai modal utama dalam rangka mencetak calon 

pemimpin bangsa di masa depan dengan karakter kepempinan wirausaha 

(entrepreuneral leadership), yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung-jawab. 

Generasi muda dalam wadah organisasi Karang Taruna diharapkan tidak hanya 

menjadi pelengkap dan/atau obyek dalam gerak dinamika pembangunan yang ada, 

tetapi menjadi subyek yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. 

METODE  

Pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam wadah organisasi Karang 

Taruna di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal, Surabaya ini dilakukan dalam 

bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Penyuluhan dan pelatihan yang 

dilakukan diorientasikan pada upaya pemenuhan dimensi kognitif, afektif dan 
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psikomotor. Dengan demikian diharapkan melalui pelatihan-pelatihan yang 

dilaksanakan, generasi muda yang tergabung dalam wadah organisasi Karang 

Taruna memiliki kesadaran yang tinggi akan eksistensi dirinya di tengah-tengah 

masyarakat dan perubahan, empati terhadap sesama dan lingkungan, keberanian 

berkreasidan berinovasi dan memiliki ketrampilan menggerakkan dan mengelola 

organisasi. 

 

Gambar 1. Gambaran Transfer Ipkteks dalam Pemberdayaan Karang Taruna 

Sumber: Diolah dari pelaksanaan IbM Karang Taruna UWP 2014 
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Meteri penyuluhan dan pelatihan di antaranya adalah : (1) Nasionalisme Pemuda di 

Era Global; (2) Membangun Keluarga Sejahtera; (3) Upaya Mencegah Tindak 

Pidana Korupsi; (4) Kepemimpinan Kreatif, Kewirausahaan; (5) Success Story; (6) 

Problem Solving; dan (7) Teknik Diskusi.  

Teknik penyampaian materi dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna ini 

dilakukan dengan model ceramah, tanya-jawab, permainan dan simulasi 

sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3: Metode Pemberdayaan Karang taruna di Kecamatan Pakal dan 

Kecamatan Benowo, Surabaya 

Metode Materi Teknik  

Penyuluhan 1. Nasionalisme Pemuda di Era Global 

2. Membangun Keluarga Sejahtera 

3. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak 

Pidana Korupsi 

4. Success Story 

1. Ceramah 

2. Tanya-Jawab 

Pelatihan  1. Kepemimpinan Kreatif 

2. Kewirausahaan 

3. Problem Solving 

4. Metode Diskusi 

1. Ceramah 

2. Tanya-Jawab 

3. Simulasi 

Outbound  1. Permainan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan perencanaan awal, pemberdayaan Karang Taruna ini dilakukan secara 

bertahap melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan outbound yang kesemuanya 

mengarah pada penguatan sikap mental dan ketrampilan kepemimpinan wirausaha. 

Kegiatan penyuluhan lebih diorientasikan pada pembentukan cara pandang generasi 

muda tentang arti penting keberadaan mereka dalam dinamika masyarakat yang 

selalu berubah dan berkembang. Cara pandang mereka dalam melihat permasalahan 

yang berkembang juga harus berubah. Bila ini tidak dilakukan, maka mereka sendiri 

yang akan ditinggal oleh perubahan itu sendiri. 

Perubahan yang menyangkut aspek kognitif ini dilakukan lebih dahulu sebelum 

masuk pada materi-materi yang bersifat psikomotor maupun afektif. Sekalipun 

demikian, disadari penuh bahwa materi-materi yang disajikan pada kegiatan ini tidak 

bisa dibatasi secara tajam mana yang bersifat kognitif, mana yang bersifat afektif 

dan mana yang bersifat psikomotor. Karena pada prinsipnya kesemua materi yang 

disajikan dalam program ini mengandung ketiga aspek tersebut, yaitu kognitif, 
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afektif dan psikomotor. Beberapa materi penyuluhan ini di antaranya adalah: 1) 

Wawasan Kebangsaan; 2) Kepemimpinan Kreatif; 3) Karakter & Kepemimpinan 

Wirausaha; dan 4) Success Story “Meraih Kesuksesan Berwirausaha”. 

Dalam rangka menunjang ketrampilan mereka untuk mengorganisasikan 

kepentingan dan kebutuhan mereka, materi yang menunjang aspek psikomotor 

diberikan dalam sesi pelatihan kepemimpinan. Materi-materi ini dimaksudkan agar 

mereka memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai seorang pemimpin. Dengan 

adanya materi-materi psikomotorik ini, diharapkan mereka tidak canggung dan 

percaya diri untuk bias menjalankan dan menghidupkan roda organisasi. Beberapa 

materi psikomotorik ini di antaranya adalah: 1) Dinamika Kelompok; 2) Metode 

Diskusi; 3) Problem Solving; 4) Teknik Komunikasi; dan 5) Simulasi. 

Sedangkan materi-materi yang bersifat afektif yang diorientasikan untuk 

membentuk sikap mental mereka disajikan dalam bentuk Outbound. Materi-materi 

yang disajikan dalam outbound ini sangat berarti bagi mereka agar mereka memililki 

sikap tanggung-jawab, toleransi, peduli terhadap lingkungan dan kebersamaan. 

Apalah artinya kecerdasan intelektual yang tinggi yang dimiliki seseorang dan 

ketrampilan teknis yang tinggi jika tidak diimbangi dengan sikap mental yang baik. 

Kecerdasan dan ketrampilan yang dimiliki tersebut justru akan meresahkan dan 

menyengsarakan bagi lainnya. Hal ini karena mereka kurang memiliki sikap 

tanggungjawab, kepedulian dan kebersamaan. Beberapa materi afektif ini dilakukan 

dalam bentuk game-game, di antaranya adalah : 1) Human Bridge; 2) Laser Trap; 

3) Trush Fall; 4) Ballon Volley; 5) Care & Share; 6) Transfer Flour; 7) Shooting 

Target; dan (8) Erecting Flag. 

Kegiatan pemberdayaan dengan format penyuluhan, pelatihan & outbound 

dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kegiatan penyuluhan dilakukan 

dengan model ceramah dan tanya-jawab dengan mendatangkan narasumber sesuai 

dengan keahliannnya masing-masing. Kegiatan pelatihan & outbound lebih banyak 

dilakukan dengan pola permainan, simulasi dan eksplorasi. 

Materi penyuluhan pertama adalah “Dinamika Kelompok” yang dipandu langsung 

oleh Penulis Utama sebagai Ketua Tim Pelaksana. Materi ini dimaksudkan agar para 

peserta yang berangkat dari dua kecamatan yang berbeda, bisa lebih mengenal satu 

sama lain, tumbuh kebersamaan dan keakraban satu sama lain. Dengan 

mengelompokkan mereka berdasarkan nomor urut 1-4, peserta terbentuk menjadi 4 

kelompok. Selanjutnya, di masing-masing ke lompok, mereka diminta mengurutkan 

posisi mendasarkan pada urutan usia, berdasarkan awalan abjad masing-masing 

nama peserta. Selanjutnya masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan 
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teman yang ada di sebelahnya, demikian seterusnya sehingga semua peserta 

diperkenalkan dalam permainan ini. Dengan demikian, suasana beku yang terjadi di 

awal pertemuan sudah mulai mencair. Kondisi ini sangat penting untuk pertemuan 

selanjutnya, mereka diharapkan sudah tidak duduk pada kelompoknya dari 

kecamatan yang sama, tetapi sudah berbaur dan menyatu yang tidak mempedulikan 

dari kecataman mana, yang penting sudah kenal satu sama lain. 

Materi kedua adalah “Kepemimpinan Kreatif” yang disampaikan secara langsung 

oleh Ketua Tim Pelaksana IbM, Dr. Taufiqurrahman, SH, M.Hum. Materi ini 

diharapkan bisa membuka cakrawala pemikiran peserta tentang arti penting 

Kepemimpinan Kreatif bagi organisasi karang taruna. Apa esensi dari 

Kepemimpinan Kreatif dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan organisasi. 

Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kreatifitas dalam rangka menumbuhkan 

semangat berorganisasi. Seorang pemimpin tidak boleh menyerah pada kondisi yang 

ada, dia harus berani berkreasi dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Dia harus berani keluar dari lingkungan yang membatasi pemikirannya selama ini. 

Materi ketiga adalah “Karakter & Kepemimpinan Wirausaha”. Materi ini 

disampaikan oleh Bapak Kholiq Yakin, SH dari Buisness Development Center 

(BDC) Kamar Dagang & Industri (Kadin) Propinsi Jawa Timur. Materi ini 

dimaksudkan agar peserta mengetahui karakter-karakter utama yang melekat pada 

diri seorang wirausaha. Beberapa di antara karakter utama wirausaha adalah 

memiliki keberanian, kreatif, inovatif dan tidak mudah putus asa. Karakter utama 

yang melekat pada diri seorang wirausaha dapat diteladani dan diterapkan dalam 

perspektif kepemimpinan karang taruna. Karang taruna sebagai pelopor dan 

motivator sesama kaum muda di lapisan yang paling bawah di kelurahan atau desa 

masing-masing diharapkan dapat menerapkan kepemimpijnan wirausaha melalui 

peneladanan karakter-karakter utama yang melekat wirausaha. 

Materi keempat adalah “Success Story”. Melalui materi ini, mereka akan 

mendapatkan pengalaman yang berharga dari pengusaha muda yang sukses 

merambah bisnis dari kecil, yaitu Sdr. Tririan Arianto. Dengan keuletan, kegigihan 

berusaha dan keterbukaan untuk menerima hal-hal baru, mantan jebolan STT 

Bandung ini memberanikan diri meninggalkan pekerjaan di bidang Teknologi 

Informasi masuk dalam belantara Wirausaha. Bidang yang digeluti adalah 

pengelolaan Jamur. Berkat ketekunan dan keuletannya tersebut, saat ini Rian 

memiliki gerai di Surabaya, Gresik dan Malang. 
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Gambar 1: Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum menyerahkan cenderamata kepada 

Tririan Arianto, pengusaha olahan jamur 

Dalam rangka pembentukan sikap mental kepemimpinan wirausaha 

(entrepreneurial leadership), para peserta diberi materi pelatihan dalam bentuk 

outbound. Kegiatan outbound dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu-Minggu. 

Kesemua materi yang disajikan dalam outbound ini dalam bentuk permainan-

permainan, Narasumber outbound dipandu langsung oleh instruktur professional 

dalam pengelolaan outbound dari Tips Indonesia.  

Pelaksanaan outbound sendiri dilakukan di Kota Batu, tepatnya di Cuban Rondo. 

Dipilihnya tempat ini untuk pembentukan sikap mental kepemimpinan sangat tepat 

mengingat fasilitas yang tersedia sangat representatif. Waktu perjalanan yang 

dibutuhkan dari kampus menuju tempat pelaksanaan kurang lebih 3,5 jam. Rasa 

kebersamaan di antara mereka semakin meningkat melalui aktifitas ini. Selama 

dalam perjalanan tersebut mereka berinteraksi satu sama lain. 

Materi outbound dalam bentuk permainan di antaranya adalah: 1) Human Bridge; 2) 

Laser Trap; 3) Trush Fall; 4) Ballon Volley; 5) Care & Share; 6) Transfer Flour; 

7) Shooting Target; dan 8) Erecting Flag. 
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Gambar 2: Para Peserta berfoto bersama di lokasi pelaksanaan outbound di Batu 

Permainan pertama, yaitu “Human Bridge”.  Melalui permainan ini diharapkan agar 

para peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: teamwork, menumbuhkan jiwa rela berkorban untuk keberhasilan bersama, 

keterbukaan dan kejujuran. 

 

Gambar 3: Permainan “Human Bridge”, membangun kerjasama yang baik dan 

menumbuhkan jiwa rela berkorban 
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Permainan kedua, yaitu “Laser Trap”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu 

: hati-hati, kejujuran, komunikasi, mengikuti prosedur, kerjasama, yakin, motivasi 

dan komunikasi. 

 

Gambar 4: Permainan “Laser Trap”, melatih komunikasi dan ketataan terhadap 

prosedur 

Permainan ketiga “Trush Fall”. Melalui permainan ini diharapkan agar para peserta 

bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu : 

melatih keberanian diri dan team, melatih kepercayaan diri dan orang lain, melatih 

kerjasama (teamwork), membentuk tim yang solid, melatih untuk mematuhi 

Standard Operating Procedure, dan melatih tanggungjawab. 

 

Gambar 5 :   Permainan “Trust Fall”, melatih kepercayaan diri & orang lain dan 

melatih tanggung-jawab 
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Permainan keempat “Ballon Volley”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu 

: melatih leadershio, kedisiplinan, kerjasama, kepatuhan dan kejujuran, strategi dan 

berbagai hak dan kewajiban ketika bekerja dalam sebuah tim, memahami strategi 

agar selalu menjadi pemenang, melatih keseimbangan agar hati-hati dan keberanian 

mengambil keputusan. 

 

Gambar 6. Permainan “Ballon Volley”, melatih kedisiplinan, kerjasama, strategi 

dan kepatuhan 

Permainan kelima “Care & Share”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu 

: melatih keikhlasan berkorban demi kesuksesan bersama, melatih strategi, melatih 

membuat planning, melatih semangat juang untuk tujuan bersama dan melatih job 

description. 

 

Gambar 7 : Permainan “Care & Share”, melatih strategi dan perencanaan 
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Permainan keenam “Transfer Flour”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: melatih keihlasan bekerjasama, melatih pembagian job-description, melatih 

kesabaran berproses untuk meraih kesuksesan, melatih kerjasama dan mematuhi 

Standard Operating Procedure. 

Permainan ketujuh “Shooting Target”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: fokus dalam tujuan hidup dan cita-cita dan menjadikan hidup tidak berjalan 

sia-sia. 

Permainan kedelapan “Rope Bridge”. Melalui permainan ini diharapkan agar para 

peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

yaitu:  melatih planning, melatih kerjasama, melatih kesiapan dalam menanggung 

resiko, melatih keberanian, melatih ketangkasan dan kecepatan serta melatih kehati-

hatian. 

 

Gambar 8:  Permainan “Trasfer Flour”, melatih keikhlasan ekerjasama dan 

kesabaran berproses untuk meraih kesuksesan 

Permainan kesembilan “Erecting Flag”.. Melalui permainan ini diharapkan agar 

para peserta bisa memahami dan menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

yaitu : membangun suatu kebersamaan, menciptakan komunikasi aktif antar sesame 

peserta dalam kelompoknya dan menyatakan visi dan misi dalam mencapai tujuan 

bersama. 
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Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan semangat 

persatuan dan kesatuan bangsa, masih di area lokasi outbound, Ketua Tim Pelaksana 

memberikan materi tentang “Wawasan Kebangsaan”. Materi ini penting 

disampaikan mengingat akhir-akhir ini, gesekan secara horizontal di antara pemuda, 

karang taruna, pelajar dan mahasiswa mengalami peningkatan. Kesadaran 

kehidupan berbangsa dan bertanah air satu, Indonesia, mengalami penurunan.  

Karang Taruna sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia 

dituntut tampil ke depan dalam mengatasai permasalahan bangsa Indonesia. 

Keberadaan karang taruna memiliki makna strategis dalam rangka keberlangsungan 

NKRI saat ini dan ke depan. Keberadaannya tidak diharapkan untuk menimbulkan 

masalah kebangsaan, justru sebaliknya diharapkan dapat mengatasi masalah 

kebangsaan yang timbul. Generasi muda, khususnya Karang taruna harus memiliki 

keberanian untuk menghadapi masalah yang terjadi dan bertanggungjawab atas 

segala apa yang diamanatkan. Kesemuanya itu tidak bias muncul secara tiba-tiba, 

tetapi harus dibentuk, dirancang dan digerakkan ke arah yang diharapkan. Terlebih 

dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka karang taruna harus berada 

di garda depan untuk dalam rangka peningkatan daya saing bangsa melalui kecintaan 

terhadap produk-produk dalam negeri.   

Setelah pemberian materi “Wawasan Kebangsaan”, sebelum para peserta kembali 

ke Surabaya, para peserta wajib mengikuti materi “Perencanaan Usaha”. yang 

dipandu secara langsung oleh Bapak Suprayoga, SE, M.Si. Pemberian materi ini 

dimaksudkan agar para peserta bisa memperkirakan seefisien dan seefektif mungkin 

waktu, tenaga dan modal yang dimiliki dalam meraih kesuksesan dalam berusaha. 

Mereka harus menghitung secara cermat sehingga antara yang dikeluarkan dengan 

yang akan didapatkan terdapat keuntungan dan bukan kerugian.  

Penyerapan materi ini oleh peserta dilakukan dengan menugaskan kepada para 

peserta yang sudah terbagi ke dalam beberpa kelompok kecil untuk melakukan 

wawancara secara langsung kepada para pedagang yang berjualan di sekitar air 

terjun Cuban Rondo. Pengelompokan ini pada gilirannya akan semakin 

menumbuhkan kebersamaan, kekompakan, kedisiplinan dan tanggung-jawab 

bersama. Selain itu, diharapkan para peserta memiliki pemahaman bahwa dalam 

setiap kegiatan yang akan dilakukan agar menghasilkan sesuai yang diharapkan 

tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau sporadic, atau harus direncanakan, dihitung 

untung ruginya. 

Selanjutnya dalam rangka memberikan ketrampilan dalam pengelolaan organisasi, 

khususnya dalam penyelesaian masalah dan komunikasi, maka mareka diberi materi 
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tentang “Problem Solving” dan “Teknik Komunikasi”. Kedua materi ini sangat 

penting untuk meningkatkan komptensi mereka dalam mengelola organisasi. 

Untuk membekali peserta kemampuan memimpin persidangan, rapat ataupun 

diskusi-diskusi pada umumnya, peserta diberikan materi “Teknik Diskusi”. Melalui 

materi ini diharapkan peserta bisa mengetahui apa peran moderator, pimpinan rapat, 

pimpinan sidang. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika menjadi 

moderator, pimpinan rapat ataupun pimpinhan sidang. 

Sedangkan untuk memberikan pembekalan tentang kemampuan berpidato, peserta 

diberikan materi tentang “Teknik Berpidato”. Dalam materi ini, setiap peserta 

diminta untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki memberikan kata 

sambutan dalam suatu acara tertentu. Masing-masing menghadap satu sama lain 

dengan memposisikan pihak lain sebagai sebuah cermin sekaligus sebagai audience 

atau pendengar. Mereka diminta untuk menyampaikan dengan suara yang lantang.  

Pembekalan terakhir kepada peserta berupa materi “Teknik Penyusunan Proposal” 

dan “Teknik Presentasi” yang dipandu langsung oleh Penulis Utama selaku Ketua 

Tim Pelaksana IbM. Melalui materi ini diharapkan para peserta bisa 

mengorganisasikan gagasan-gagasan mereka dalam sebuah tulisan dalam bentuk 

proposal dan mempresentasikan apa yang telah disusun dalam proposal kegiatan 

usaha. Untuk itu, mereka diajari bagaimana cara menyusun materi presentasi yang 

baik dengan memanfaatkan media yang ada (dalam hal ini Power Point). 

Proposal yang sudah dibuat oleh peserta dipresentasikan 3 minggu setelah 

penugasan. Presentasi dimaksudkan agar para peserta mampu mengekplorasikan 

materi-materi yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu teknik diskusi, teknik 

komunikasi, teknik presentasi dan teknik penyusunan proposal kegiatan usaha. 

Kelompok pertama dari Kecamatan Benowo yang dipandu oleh Moderator dari 

Pakal menyampaikan materi proposal berjudul “ESTETIS.” Tri Fuji Wahyuningsih 

dalam paparannya menyampaikan gagasan tentang produk olahan minuman 

bernama “ESTETIS” yang merupakan singkatan dari “Es Tempe Timun Selasih” 

Dia berharap bahwa minuman ini bisa dikemas sacara masal dengan 

mempertimbangkan manfaat minuman bagi kesehatan. 

Sedangkan kelompok kedua dari Kecamatan Pakal yang dipandu oleh Moderator 

dari Benowo menyampaikan materi proposal berjudul “Pemanfaatan Potensi”. 

Dalam presentasinya, mereka mengusulkan usaha “Siwalan Creative” sebagai 

rintisan usaha yang akan mengembangkan pohon Siwalan sebagai usaha kreatif dan 

produktif ke depan. Pohon ini menjadi cirri khas tersendiri yang melekat pada 



 KONFERENSI NASIONAL PkM-CSR KE-3 TAHUN 2017 | SURAKARTA, 19 – 21 OKTOBER 2017 

 

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesehatan | 381  

 

masyarakat Pakal karena banyak terdapat di Desa Rejosar, Jurang Kuping. Pohon 

ini belum mendapatkan sentuhan yang berarti sampai saat ini. Masyarakat 

sekitarnya lebih mengenal sebagai Minuman Legen atau Dawet Siwalan. 

SIMPULAN 

Model pemberdayaan karang taruna dengan metode penyuluhan, pelatihan dan 

pendampingan sebagaimana dilakukan di Kecamatan Pakal dan Kecamatan 

Benowo, Surabaya ini sangat efektif untuk dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan 

perbedaan sikap dan perilaku dari sebagian besar anggota Karang Taruna dari 

Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo, Surabaya yang menjadi peserta dalam 

kegiatan pemberdayaan ini antara sebelum dengan sesudah mengikuti kegiatan. 

Sebelumnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan sesuatu, tidak 

memiliki gagasan-gagasan perubahan untuk disampaikan, tidak memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan, tidak memiliki ketrampilan untuk mengelola organisasi, 

kurang adanya kebersamaan di antara mereka. Kondisi ini berbalik setelah mereka 

kurang lebih 6 (enam) bulan mereka terlibat dalam kegiatan pemberdayaan karang 

taruna ini. Saat ini, mereka lebih menyadari eksistensi diri mereka di tengah-tengah 

masyarakat yang terus berubah ini, mereka lebih peduli terhadap lingkungannnya, 

mereka memiliki wawasan kebangsaan yang lebih luas, mereka mampu menyusun 

dan mengkomunikasikan gagasan-gagasannya sesuai dengan kebutuhannya, mereka 

memiliki keberanian berkreasi dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. 

Berbeda dengan sebelumnya, mereka telah memiliki kesadaran dan wawasan yang 

lebih terbuka bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan semata-mata 

merupakan tanggung-jawab pemerintah saja, melainkan tanggung-jawab dia sebagai 

anggota masyarakat. Seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

yang semakin kompetitif ini, masyarakat Indonesia hanya akan menjadi penonton di 

kandang sendiri, kalau generasi mudanya tidak mau berbenah meningkatkan 

kompetensinya. Melalui pemberdayaan karang taruna ini, diharapkan generasi muda 

Indonesia bisa eksis dalam kompetisi global yang terus berlangsung ini. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan fasilitasi kepada kami 

sehingga Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Karang Taruna bisa dilaksanakan, 
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khususnya kepada DPPM Dikti  yang telah memberikan bantuan pembiayaan selama 

2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.  
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