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KATA PENGANTAR 

 

     Dengan mengucapkan syukur Alhamdullillah kami panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas selesainya laporan pengabdian masyarakat 

yang berjudul “Pembekalan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Remaja 

Karang Taruna.”. 

     Adapun wujud penelitian yaitu terkait mengenai kenapa dan sebab apa  

remaja harus memiliki jiwa kewirausahaan didalam dirinya. Kesadaran  

akan pentingnya memiliki jiwa entrepreneur akan sangat memberikan 

dampak positif baik sosial maupun nasiona, karena entrepreneur dapat 

membuka lapangan pekerjaan. 

     Kami berharap dengan laporan pengabdian masyarakat  ini bisa 

memajukan Remaja  untuk bisa aktif berwirausaha dalam kegiatan Sosial 

baik lingkungan kampus, ligkungan rumah maupun lingkungan luar 

dengan pelatihan dan pembekalan  
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     Suatu tantangan bagi STIMA IMMI untuk menghasilkan karya-karya 

nyata dan lulusan yang berkarakter dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat.  

     Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya 

kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan PPM STIMA IMMI ini, 

serta atas nama Civitas Akademika STIMA IMMI kami ucapkan terima 

kasih. 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                            Jakarta , November  2012 

 

 

                                                                                           Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

    Bahwa banyak remaja yang tidak mau berwirausaha padahal 

sebagai tunas bangsa para pemuda pemudi Indonesia merupakan 

asset penting bagi kehidupan sosial maupun nasional untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Negara tapi banyak dari 

masyarakat Indonesia menghabiskan masa muda untuk kesenangan 

kurang berarti yang dapat membuat masa depan mereka tidak 

mempunyai arah tujuan hidup dan sulit mendapat pekerjaaan. 

     Seharusnya pada saat masa muda harus ditanamkan jiwa 

kewirausahaan yaitu jiwa berani berusaha mendapatkan ide dan 

melakukan tindakan yang akan menghasilkan nilai ekonomis tapi itu 

sangat jarang sekali ditemukan pada remaja-remaja masa kini, hal 

tersebut bisa disebabkan tidak tahu harus mulai dari mana dan 

dimana tempat atau wadah untuk mengemukakan ide-ide tersebut.  

     Tempat yang paling cocok untuk remaja-remaja yang ingin 

memberikan ide kreatif, inovasi dan  menjadi wirausaha serta 

menjadi orang yang sukses di masa depannya adalah Karang Taruna. 

Karang taruna merupakan wadah  untuk mendapatkan dan 

memberikan jiwa entrepreneurship kepada anggotanya untuk menjadi 
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manusia sukses dan kaya di masa depannya bahkan sejak masih 

remaja. 

 

B. Identifikasi masalah 

     Dengan adanya AFTA atau perdagangan bebas yang 

mengikutkan Indonesia sebagai anggotanya, tentu saja melihat 

dampak yang akan terjadi Indonesia akan kalah bersaing dengan 

Negara-negara lain yang sudah memiliki banyak perusahaan-

perusahaan besar yang menggunakan teknologi modern dan 

membuat produk-produknya lebih berkualitas dan lebih kompetitif 

sehingga   kini masyarakat Indonesia akan bersaing lebih ketat lagi 

untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di situasi AFTA 

telah di laksanakan. Terutama generasi muda Indonesia, tentu saja 

kami tidak ingin remaja-remaja Indonesia hanya menjadi pegawai 

perusahaan asing saja yang disuruh-suruh mencari strategi, ide, 

konsumen di Negara Indonesia kita untuk bisa menghasilkan 

keuntungan maksimum bagi pihak perusahaan asing. Oleh sebab 

itu generasi muda Indonesia harus mempunyai jiwa 

entrepreneurship. Potensi ini dapat ditanamkan sejak remaja maka  

akan menjadi hal positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia 

kedepannya. 
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C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

     Maksud dari penelitian ini adalah bahwa karang taruna 

merupakan organisasi penting yang harus ada di setiap daerah 

untuk memberikan kemampuan berorganisasi dalam hal positif. 

     Dan sebagai tujuannya yaitu agar anak muda remaja sekarang 

untuk mau dan dapat berwirausaha dengan adanya organisasi 

karang taruna tersebut. 

   

D. Metode penelitian 

     Metode yang kami pakai untuk penyusunan karya ilmiah ini 

adalah: 

a) Penelitian di Karang Taruna Depok Pitara 

b) Mencari sumber baik Buku, Koran, ataupun Internet 

c) Mancari keterangan-keterangan lain dari orang-orang 

terdekat 

E. Manfaat Penelitian 

     Dengan diselesaikannya karya ilmiah ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat berupa: 

a) Memberikan pengetahuan mengenai organisasi Karang 

Taruna. 

b) Memberikan akan pentingnya berwirausaha. 

c) Berwirausaha bersama karang taruna. 
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BAB II 

PENJELASAN 

 

A. Karang Taruna 

     Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. 

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda 

nonpartisan, yang 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, 

yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai 

organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah 

pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya 

mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan 

pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. 

Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula 

diatur tentang struktur penggurus dan masa jabatan dimasing-

masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat 

Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi 

kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik 

dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. 
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     Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan 

dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang 

keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, 

keagamaan dan kesenian.  

Anggota Karang taruna berusia dari 11 sampai 45 tahun, dengan 

peran pengurus berusia 17-35 tahun, senior karang taruna akan 

mengajarkan bagaimana mengurus suatu organisasi, mengajarkan  

bagaimana cara menjalankan tugas organisasi. 

     Kegiatan karang taruna adalah menjalankan, memproses dan 

membuat suatu acara berjalan menjadi menarik, tentu hal ini akan 

sangat menyenangkan bagi kalangan anak muda untuk 

mendapatkan wawasan berorganisasi.  

     Kegiatan Karang taruna antara lain seperti kerja bakti, menjadi 

panitia pemilu, panitia Qurban, Panitia zakat, Panitia lomba, 

Panitia hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut akan memberikan tanggung jawab kepada anggota karang 

taruna untuk menjalankan haknya di dalam organisasi demi 

lancarnya acara yang akan di selenggarakan, acara akan menjadi 

menarik apabila setiap anggota menyampaikan ide-ide kreatifnya 

kedalam acara tersebut, hal inilah yang sangat mendorong para 

generasi muda untuk selalu berkarya untuk menciptakan sesuatu 

karena mereka mendapatkan suatu kebanggaan karena idenya yang  

akan dipakai untuk kegiatan social dan menguntungkan bagi 

masyarakat banyak. 
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a. Kriteria pengurus karang taruna 

     Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna 

seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.Berdomisili di 

wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan 

identitas resmi 

3. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat 

4. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu 

bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai 

pihak. 

5. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun; 

6. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian 

serta ke-Karang Taruna-an. 

7. Peduli Terhadap lingkungan masyarakatnya. 

Berpendidikan minimal SLTA/sederajat untuk 

kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota hingga 

nasional, minimal SLTP/sederajat untk tingkat 

Kecamatan minimal lulusan SD/sederajat untuk 

tingkat Desa/Kelurahan atau komunitas sosial 

sederajat. 
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b. Kegiatan-kegiatan karang taruna 

1. Bidang Kesekretariatan 

- Mengadakan Pertemuan Rutin satu bulan satu kali 

sekaligus yasinan dan arisan untuk memperlancar 

jalannya pertemuan. 

- Mengikuti Forum Komunikasi dengan Karang Taruna 

se Kecamatan 

- Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan 

pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan suatu 

kegiatan untuk kelancaran dan hasil yang memuaskan 

2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 

- Memberikan bantuan moril dan materiil dalam 

penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang 

terkena musibah. 

- Turut berperan serta dalam setiap kegiatan yang ada di 

masyarakat. 

- Mendata Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) 

- Memasyarakatkan kepedulian terhadap Lansia, Yatim 

Piatu, Penyandang Cacat, dan lain sebagainya. 

3. Bidang Usaha Ekonomi Produktif 

- Merencanakan kegiatan usaha yang bertujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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- Ikut berperan serta dalam usaha pertanian melalui 

kelompok – kelompok tani. 

- Mengikutsertakan anggota dalam setiap kegiatan 

pelatihan, perbengkelan, pertanian, perkebunan, home 

industri dan lain-lain untuk meningkatkan Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). 

4. Bidang Pendidikan dan Latihan 

- Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif agar 

generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan yang 

negatif. 

- Mengikutsertakan generasi muda mengikuti latihan-

latihan kerja. 

- Membudayakan gerakan Hidup Sehat melalui gerakan 

perilaku hidup sehat dan bersih. 

- Mengaktifkan dan pengkaderan kader kesehatan untuk 

menunjang keberhasilan kegiatan Posyandu di desa 

- Ikut berpartisipasi aktif dalam penyuluhan kepada 

orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk 

mengikuti Pendidikan TK dan TPA agar memenuhi 

tuntutan pendidikan yang lebih maju dan agamis. 

5. Bidang Keagamaan/Kerohanian 

- Mengadakan peringatan hari-hari Keagamaan. 

- Mengadakan gotong royong menjaga kebersihan 

lingkungan mesjid dan langgar. 
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- Mengadakan yasinan sekaligus arisan warga 

masyarakat. 

- Bekerjasama dengan Remaja Mesjid memberikan 

pelajaran baca tulis Al-Qur’an bagi anak-anak. 

- Menghidupkan nuansa bulan ramadhan melalui 

Tadarus Al-Qur’an, Peringatan Nuzulul Qur’an, Buka 

puasa bersama, Mengadakan Takbir Hari Raya Idul 

Fitri (dan juga Idul Adha). 

- Mengikutsertakan masyarakat/remaja dalam setiap 

kegiatan lomba yang bersifat agamis 

- Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan anak dan 

remaja sejak dini dalam bidaang mental, moral, 

agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga dan 

masyarakat. 

6. Bidang Pengabdian Masyarakat 

- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat 

positif dimasyarakat. 

- Membantu mencarikan solusi dalam segala 

permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. 

- Menyalurkan aspirasi yang berkembang kepada pihak 

pemerintah desa. 

- Pelopor gerakan gotong royong baik dalam kebersihan 

lingkungan tempat ibadah, kuburan dan lain-lain. 
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- Turut berpartisipasi dan berupaya meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan 

Posyandu. 

- Meningkatkan Penyuluhan tentang pentingnya 

pemahaman dan kesertaan dalam program KB menuju 

keluarga berkwalitas bekerja sama dengan Petugas 

Keluarga Berencaan Desa (PKBD) 

7. Bidang Pemberdayaan Wanita 

- Melibatkan peranan wanita dalam kegiatan yang 

bersifat positif. 

- Memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang memiliki 

balita untuk mengikuti kegiatan Posyandu, BKB (Bina 

Keluarga Balita) dengan bekerjasama dengan Bidan 

Desa dan Kader Kesehatan untuk meningkatkan mutu 

kesehatan dan perkembangan anak. 

- Memasyarakatkan Rumah Sehat dan Layak Huni 

sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga 

- Memberikan penyuluhan agar tidak menikah diusia 

muda sebagai antisipasi hancurnya rumah tangga. 

- Memasyarakatkan dan memanfaatkan : limbah 

keluarga untuk bisa dimanfaatkan, sarana dan 

prasarana perumahan, hemat energi, membudayakan 

menabung dan mencegah pemborosan. 
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- Mengikutsertakan dalam setiap kegiatan pelatihan, 

penyuluhan, baik diselenggarakan oleh pihak 

kecamatan maupun kabupaten tentang Kesetaraan 

Gender Undang-Undang Perkawinan, Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perdagangan 

Perempuan dan Anak, Pola Asuh anak, Narkoba, dan 

lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan 

kaum perempuan dalam ikut membangun bangsa. 

8. Bidang Pemuda/Olahraga 

- Selalu tampil dalam kegiatan yang diadakan oleh 

masyarakat. 

- Membangun Jati Diri Bangsa dengan sikap mental dan 

perilaku yang berbudaya dengan menumbuhkan 

pengamalan sila-sila dalam Pencasila serta 

membudayakan pemahaman Cinta Tanah Air dan ada 

kemampuan awal bela negara. 

- Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya 

kemampuan hidup dan keterampilan untuk bisa 

mandiri dan upaya pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba. 

- Mengikutsertakan remaja dalam pelatihan-pelatihan 

untuk memperkaya pengetahuan sebagai bekal untuk 

hidup mandiri. 
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- Mempersiapkan tim olahraga baik putra maupun putri 

dengan mengadakan latihan rutin minimal satu kali 

seminggu. 

- Mengadakan dan mengikuti pertandingan kejuaraan 

olah raga baik di dalam mupun luar daerah. 

9. Bidang Seni Budaya 

- Mengadakan latihan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam bidang seni budaya terutama budaya 

tradisional. 

- Menggali potensi generasi muda agaar bisa 

berapresiasi. 

- Dalam setiap pelaksanaan pertunjukan, selalu aktif 

melaksanakan promosi untuk meningkatkan 

pendapatan. 
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B. LAMBANG KARANG TARUNA SERTA PENJELASANNYA 

     Sesuai dengan Surat keputusan Menteri Sosial R.I Nomor: 

65/HUK/KEP/XII/1982 tentang Lambang Karang Taruna, 

ditetapkanlah Lambang Karang Taruna sebagai berikut: 

     Lambang Karang Taruna mengandung unsur – unsur sekuntum 

bunga teratai yang mulai mekar, dua helai pita terpampang di 

bagian atas dan bawah, sebuah lingkaran, dengan bunga teratai 

mekar sebagai latar belakang. 

 

     Makna Lambang Karang Taruna 

a. Bunga Teratai yang mulai mekar; melambangkan unsur 

remaja yang dijiwai semangat kemasyarakatan (sosial). 

b. Empat helai daun bunga di bagian bawah; melambangkan 

keempat fungsi Karang Taruna yaitu: 

1. Memupuk kreativitas untuk belajar bertanggung jawab. 

2. Membina kegiatan-kegiatan social, rekreatif, edukatif, 

ekonomis produktif, dan kegiatan lainnya yang praktis. 
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3. Mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita 

anak dan remaja melalui bimbingan interaksi yang 

dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok. 

4. Menanamkan Menanamkan pengertian, kesadaran dan 

memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan 

Pancasila. 

5. Tujuh helai daun bunga bagian atas; melambangkan tujuh 

unsur kepribadian yang harus dimiliki oleh anak dan 

remaja. 

- Taat : Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

- Tanggap : Penuh perhatian dan peka terhadap masalah 

- Taggon : Kuat, daya tahan fisik dan mental 

- Tandas  : Tegas, pasti, tidak ragu, teguh pendirian 

- Tangkas : Sigap, gesit, cepat bergerak, dinamis 

- Terampil : Mampu berkreasi dan berkarya praktis 

- Tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, jujur 
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C. Kewirausahaan 

      Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, dan diberi 

imbuhan ke- -an. Wira dapat diartikan sebagai ksatria, pahlawan, 

pejuang atau gagah berani. Sedangkan usaha adalah bekerja atau 

melakukan sesuatu. Jadi, pengertian kewirausahaan 

(Entrepreneurship) adalah perilaku dinamis yang berani 

mengambil risiko serta kreatif dan berkembang. Sedangkan, 

pengertian wirausaha (entrepreneur) adalah seseorang yang 

tangguh melakukan sesuatu, dari pengertian diatas pasti anak muda 

sekarang mau untuk berrwirausaha karena dalam jiwa muda 

mempunyai rasa semangat untuk menjadi seorang pahlawan untuk 

mengembangkan dan mensejahterakan orang banyak. 

 

D. KEWIRAUSAHAAN MENURUT PARA AHLI 

     Menurut Gede Prama bahwa wirausaha adalah orang yang 

berani memaksa diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. 

     Menurut Robin (1996) Kewirausahaan adalah suatu proses 

seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan 

dan keinginan melalui inovasi tanpa memerhatikan sumber daya 

yang mereka kendalikan. 

     Menurut Inpres no. 4 tahun 1995 (GNMMK) Kewirausahaan 

adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam 

menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya cara 

kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi 
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dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

keuntungan yang lebih besar. 

  

E. KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN KARANG  TARUNA 

     Pada umumnya kegiatan di karang taruna adalah membantu 

acara pada suatu event tapi di beberapa karang taruna memberikan 

pelatihan wirausaha pada anggotanya sebagai contoh karang taruna 

di depok mereka membuat anggotanya menjadi wirausahawan 

dengan membuka berbagai usaha makanan seperti jualan jus, kaos 

jersey, assesoris dan lain sebagainya. 

     Usaha dijalankan oleh anggota karang taruna yang belum 

bekerja dari anak remaja SMP sampai mahasiswa, dengan 

pelatihan wirausaha seperti itu dimaksudkan bisa menjadi manusia 

yang bertanggung jawab mandiri dan memiliki dedikasi yang 

tinggi terhadap masa depannya serta bisa mesejahterahkan banyak 

manusia. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Karang taruna menjadi tempat yang menyenangkan bagi 

remaja untuk mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan 

disekolah. 

2. Setiap karang taruna harus  mengadakan acara wirausaha bagi 

anggota-anggotanya agar bisa memiliki jiwa entrepreneur yang 

sukses dan bertanggung jawab. 

3. Karang taruna memberi rasa positif bagi daerahnya , karena 

dengan adanya karang taruna ikatan persaudaraan suatu daerah 

menjadi baik dan rukun. 

4. Remaja yang berwirausaha merupakan calon pemimpin di 

masa depan karena mempunyai mental yang kuat. 

5. Banyak manusia yang sukses karena berwirausaha mulai dari 

Karang Taruna. 

B. SARAN 

1. Kesadaran orang tua untuk mengajak anaknya masuk ke 

karang taruna mulai remaja agar anak mempunyai jiwa mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Para remaja jangan malu atau takut untuk mengeluarkan 

pendapat dan bertanya. 
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3. Memberikan kesempatan pada generasi muda untuk 

menuangkan idenya dalam suatu acara atau karya nyata 

4. Didalam Karang taruna harus saling mendukung antara Senior 

dengan Junior agar mendapatkan berkah dan ikatan tali 

persaudaraan yang erat. 
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