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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1       Latar Belakang 

 

Tri Dharma merupakan sebuah junjungan sebuah Perguruan Tinggi di Indonesia ditujukan 

supaya Perguruan Tinggi dapat menghasilkan Sumber daya manusia yang unggul dan memiliki rasa 

tanggung jawab dan lebih bermanfaat kepada masyarakat, khususnya untuk bangsa. Tri Dharma dapat 

mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. ( Terra: 2017 ). Tri Dharma 

juga mengarahkan Mahasiswa lebih ke pelayanan sosial sebagai ajang memperdalam kemampuan diri 

secara akademik maupun non akademik, dan tentu sebagai pembuktian diri ke lembaga dan 

masyarakat. 

 

Dharma “pengabdian kepada masyarakat” oleh perguruan tinggi seringkali dilambangkan 

sebagai suatu kegiatan sosial yang dimana pihak terkait memberikan bantuan dan pelayanan secara 

Tulus dan ikhlas tanpa memungut biaya apapun kepada kelompok masyarakat yang lemah, tidak 

mampu secara ekonomis, dan berada dalam kodisi keterbelakangan hidup. hal seperti itu adalah 

akibat dari kesalahan dalam menafsirkan istilah “pengabdian” yang dimana sangat terbatas untuk 

suatu “kegiatan tanpa pamrih”. Padahal, kegiatan tersebut bertujuan hanya semata-mata membantu 

dan memberikan pelayanan. Hal tersebut hanya merupakan salah satu bentuk dari berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan  oleh perguruan tinggi, dan tidak selalu harus dilakukan secara cuma-cuma. Di 

sisi lain, semua aspek organisasi perguruan tinggi dapat melaksanakan dharma melalui pengabdian 

untuk masyarakat, karena pelaksanaan dharma tidak hanya menjadi simbol dan kewajiban dari 

lembaga fungsional seperti lembaga pengabdian kepada masyarakat yang telah dibentuk secara 

khusus oleh perguruan tinggi. Dosen (baik secara pe-orangan maupun kelompok), laboratorium, 

jurusan, serta pusat penelitian, juga dapat melaksanakannya sesuai dengan bentuk kegiatan 

pengabdian yang sesuai dengan apa yang sudah dikaidahkan. 

 

Mahasiswa memiliki peran istimewa dibandingkan golongan akademik lainnya. Mahasiswa 

juga memiliki kebebasan dalam “bergerak” karena belum terikat kepentingan - kepentingan individu 
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yang dimana dapat dengan mudahnya melunturkan idealisme mereka. Ketika mahasiswa yang turun 

ke masyarakat, mereka seharusnya dapat menjadi contoh atau representasi dari individu yang 

memiliki pemikiran dan niat yang tulus dimata masyarakat. Dari identitas tersebut, secara tersirat 

dapat dinjelaskan bahwa mahasiswa mempunyai tangung jawab secara intelektual, sosial, dan moral 

kepada masyarakat. peran mahasiswa dapat disebut sebagai agent of change, social control dan, iron 

stock dalam masyarakat (Yusron Alhaddad: 2016) : 

 

1. Agent Of Change, yaitu mahasiswa dituntut untuk membuat perubahan tatkala 

terdapat sesuatu yang merusak atau menghilangkan kerukunan serta keguyuban 

masyarakat, maka kemudian dipandang perlunya menciptakan perubahan kearah yang 

lebih baik.  

 

2. Agent Of Control, yaitu mahasiswa selalu melakukan pantauan serta tindakan 

terhadap kebijakan pemerintah guna untuk mengantisipasi kebijakan yang merugikan 

rakyat.  

 

3. Agent Of Sosial, yaitu mahasiswa yang selalu membela dan membantu masyarakat 

dalam hal memecahkan masalah, menyampaikan aspirasinya dan menjaga keguyuban 

serta menjadi Guardian Of Value (menjaga nilai-nilai di masyarakat), maka dengan 3 

peran itulah mahasiswa patut menjadi Iron Stock yakni menjadi Pemimpin untuk 

menggantikan generasi sebelumnya.  

 

Lalu Kuliah sebagai jenjang pendidikan yang tertinggi ini kerap dijadikan sebagai pilihan 

prioritas sebagian pelajar yang telah menyelesaikan jenjang belajarnya di SMA. Belajar dalam 

universitas atau perguruan tinggi semacamnya akan sangat berbeda sekali dengan belajar dalam 

lingkungan sekolah menengah. Mahasiswa selalu dituntut untuk bersikap cepat tanggap, luwes, 

sopan, dan juga adaptif pastinya. Tidak lupa dibantu oleh alat - alat elektronik yang canggih sehingga 

mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan (Andri Imanudin: 2015 ). 

Dengan dibekali fasilitas yang sudah mumpuni, karena, mahasiswa sudah terbiasa, cenderung untuk 

menyepelakanya, karena tentu saja teknologi sudah memanjakan kebutuhan manusia. Namun tetap 

Mahasiswa tidak bisa lepas dari teknologi untuk keperluan sehari-harinya. 
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Ilmu yang diterima oleh Mahasiswa dibagi menjadi 2, yaitu akademik dan non akademik. 

Kata akademis sebenarnya menuju ke ranah ilmiah yang tentu saja berkaitan erat dengan ilmu 

pengertahuan yang didasarkan dari teori-teori yang telah diuji kebenarannya secara objektif.  non 

akademik adalah kebalikan dari pengertian akademik. Pengertian non akademik adalah kemampuan 

yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sederhananya, 

pengertian akademik adalah kemampuan yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat di luar ilmiah dan 

jauh dari teori-teori. Dalam kecapakan non akademis ini, pengukurannya bukan melalui salah benar. 

Sebab, pengetahuan non akademik sendiri adalah karakter sehingga ukurannya bisa bergantung pada 

subjek yang menilainya. (Zamhari: 2016) 

LPPM menjadi Salah satu lembaga milik universitas yang bergerak dibidang Penelitian dan 

Pengabdian masyarakat, dari kelembagaan ini Universitas mengajak Mahasiswa untuk turut 

berpartisipasi dan terlibat secara langsung untuk mengabdi ke masyarakat, seperti Program KKU, 

KKN dan Kegiatan-kegiatan lainya. Fasilitas yang sudah ada di setiap universitas ini sangat 

membantu mahasiswa untuk ikut membagikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan, seperti 

program pengabdian masyarakat milik pemerintah yakni PKM ( Program Kreatifitas Mahasiswa ). 

Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat 

Riset dan Pengabdian Masyarakat (semula Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Ditjen Dikti), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Ristek Dikti 

untukmeningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian 

serta memperkaya budaya nasional. 

 Di Masyarakat Sendiri Sudah banyak LSM bertebaran di wilayah semarang dan sekitarnya, 

seperti Paguyuban Pemuda Sadar Zaman yang beralamat di Dsn.Gelap Rt.2/2 Desa 

Nyatyono Kec.Ungaran Barat. Lalu ada pula Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Insani yang 

beralamat di Desa Kradenan Rt.2/3 Kecamatan Kaliwungu (kesbangpol.semarangkab.go.id, 2014). 

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah banyaknya wadah komunitas swasta maupun 

lembaga pemerintah yang aktif dan mempunyai beragam kegiatan terkait program sosial sesuai visi 

dan misi tiap lembaganya. 
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 1.2        Rumusan Masalah 

 

- Rumusan masalah yang berkaitan dengan topic adalah “Bagaiamana cara meningkatkan 

minat Mahasiswa sebagai Volunteer Berbagi Ilmu dalam masyarakat, melalui 

Perancangan DKV” 

 

1.3         Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan Penelitian 

Untuk membangun minat Mahasiswa sebagai Volunteer Pengabdian 

Masyarakat, dari latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda diharapkan dengan 

adanya kegiatan ini menambahkan pengalaman serta kesiapan dalam menghadapi 

pekerjaan secara nyata dan membangun nama baik Universitas serta membantu 

program pemerinta dan tentu ilmu yang didapat mahasiswa lebih bermanfaat untuk 

dibagikan. 

 

 

 

 Manfaat Penelitian 

 

1 Masyarakat 

Tujuan adanya penelitian dan perancangan kampanye sosial ini adalah agar 

Para Mahasiswa  bahkan masyarakat bisa lebih sadar dan terbuka untuk pentingnya 

Ilmu dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan. Khususnya kepada 

masyarakat yang memiliki anak mahasiswa agar bisa mengikuti program tersebut. 

 

2 Mahasiswa 

Menjadikan pengalaman berharga karena berperan aktif bersosialisasi di 

masyarakat secara langsung dan ikut membantu program pemerintah dalam 
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mengabdi ke masyarakat. Serta menjadikan Motivasi serta referensi untuk landasan 

membantu Masyarakat lainya yang masih kurang beruntung, maupun yang sedang 

membutuhkan ilmu. 

 

3 Instutisi 

Referensi untuk lembaga, komunitas, serta panti sosial milik pemerintah 

untuk lebih mempertimbangkan kesempatan tenaga pendidik untuk berkarya di 

dalam lapangan. Serta menjaga nama Universitas dan meningkatkan Nama 

Universitas di mata Publik. 

 

 

 

 

 

1.4         Metodologi perancangan 

 

   1.4.1      Metodologi  pengumpulan data  

   Dilakukan berdasarkan penelitian data sekunder dan primer, dan berikut   data 

yang akan dilampirkan 

 

a. Data Sekunder 

 

 Data Kuisioner 

Kuisioner bagi target sekunder penulis, yaitu orang tua target yang 

nantinya akan menjawab permasalahan utama target utama 

mendapatkan masalah. 

 

 

 



6 
 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak Mahasiswa dan pimpinan 

komunitas terkait pengabdian masyarakat. Untuk mengetahui 

bagaimana persepsi mereka mengenai potensi Mahasiswa dalam 

mengabdi di masyarakat 

 

b. Data Primer 

 FGD ( Focus Group Discussion ) 

FGD dilakukan dengan beberapa Mahasiswa, perwakilan 

Masyarakat, dan Ketua Koordinator Pengurus LSM tingkat Kota 

Semarang untuk menyimpulkan permasalah pro dan kontra 

Pentingnya Eksistensi Mahasiswa dalam berbagi ilmu dalam 

masyarakat. 

 

 

1.5    Insight 

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat, Anak Jalanan sudah terbiasa dengan 

kebiasaan dan pola kehidupan yang sekarang, dan menganggap pendidikan hanya sebatas 

formalitas.  

   Insight : 

a. Kurangnya minat Mahasiswa dalam mengikuti keorganisasian dan tidak adanya 

pengalaman sosial mahasiswa di Semarang. 

b. Potensi Mahasiswa dalam berkarya bersosialisasi dengan Masyarakat sangat tinggi, 

namun tidak ada minat maupun motivasi dalam mengupayakan hal tersebut 

c. Sudah tersedianya wadah komunitas dan lembaga yang memberdayakan 

Masyarakat dalam menjadi pendidik, namun masih kurangnya “menggembor” 

dalam promosi maupun menarik minat volunteer. 

d. Mahasiswa KUPU menjadi target utama penulis dalam membuat makalah ini. 

 



7 
 

 

1.6       Background Research   

 

Permasalahan target adalah berkurangnya minat dan motivasi mahasiswa dan tidak 

memaksimalkan potensi sosialnya untuk digunakan ke orang yang membutuhkan 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuisioner bagi Mahasiswa di 

Kota Semarang 

Yang kedua menggunakan wawancara yang ditujukan Perwakilan lembaga atau 

komunitas terkait kampanye yang akan dituju 

FGD menjadi pilihan pencarian data primer, karena untuk memahami keseharian dan 

kebiasaan Target terkait  membangun minat dan motivasi 

Studi literatur ditujukan untuk referensi teori terkait pendidikan nonformal untuk 

mahasiswa 

Pencarian melalui internet juga dilakukan guna mencari serta mengolah data secara 

uptodate mengenai permasalahan Mahasiswa dan memahami pola gaya hidup 

mahasiswa 

 

 1.7       Initial Concept 

 

Permasalahan dalam topic ini adalah kurangnya minat dan motivasi Mahasiswa 

dalam mengabdi ke masyarakat melalui program berbagi lmu, dengan alternatif 

mahasiswa sebagai volunteer menjadikan kampanye sosial pemberdayaan mahasiswa 

sebagai solusi kreatif dalam meingkatkan minat dan motivasi mahasiswa untuk ikut terjun 

secara langsung mengenal dan mengajar ke masyarakat secara langsung. 

Kampanye sosial menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah terhadap 

poin penting diatas, dengan meningkatkan Minat dan Motivasi mahasiswa perlu diketahui 

juga bahwa KBM merupakan salah satu alasan mahasiswa dapat aktif berperan 

membantu pemerintah. 
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1.8      Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 1.1 Skeman Perancangan 

 

 

1.9 Tinjauan Pustaka 

 

Duriani Sirajuddin1, Muhammad Iksan2 

PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI DAMPO’ PISANG ANEKA RASA MELALUI 

KKN-PPM DI DESA BASSIANG KECAMATAN PONRANG SELATAN 

KABUPATEN LUWU 

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat 

secara keseluruh agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan masyarakat dari 

keadaan sebelumnya. Kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuan pembangunan masyarakat. 

Pembangunan masyarakat selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, yang dialami oleh 

sebagian masyarakat. Saat ini kemiskinan bukan hanya menjadi masalah Indonesia tapi sudah 



9 
 

menjadi masalah dunia. Negara Indonesia identik dengan kemiskinan warga negaranya, 

namum  di  dalamnya negara Indonesia menginginkan negaranya ini berkembang dan maju. 

Masalah kemiskinan di Indonesia ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat yang 

ditunjukan oleh indeks pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 

semakin meningkatnya masyarakat miskin maka, salah satu upaya pemerintah melalui KKN- 

PPM ini adalah membuka peluang seluas-luasnya membantu masyarakat dengan bekerjasama 

dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup handal. Salah 

satunya adalah membantu mengembangkan home industri dilokasi desa sasaran. Home 

industri adalah tulang punggung perekonomian bangsa yang mampu bertahan di saat krisis, 

yang menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Strategi Pemberdayaan Industri kecil meliputi 

strategi manajemen inovasi dan teknologi, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga, anak remaja 

yang putus sekolah serta bapak-bapak yang sedang istrahat menggarap sawah. Sehingga 

dengan adanya kegiatan tambahan bagi mereka akan membantu sebuah perubahan hidup yang 

lebih baik. 

Adapun target jangka panjang terhadap rencana hibah ini secara teoretis adalah agar semua 

masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, terpenuhi kebutuhan pangan dan 

sandang. Tanpa harus  tergantung  pada  orang  lain.  Untuk  merealisasikan  rencana hibah 

KKN-PPM ini maka metode yang dilakukan adalah mengunjungi kelompok/masyarakat yang 

akan dibina, membentuk binaan berupa kelompok home industri dampo’ pisang aneka rasa, 

melakukan pelatihan memperbaiki mutu produk, pelatihan pembuatan kemasan, pelatihan 

analisis dan pengembangan usaha, pamaren, perlombaan, dan melakukan studi banding ke 

sentra industri Dampo’ Pisang di Kecamatan Troya Kecamatan Cilacap Jawa Tengah.Kata 

kunci : Perilaku Konsumtif, Produk Fashion. 

 

 

 

 

 


