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Abstract
Usually a social dedication (abdimas) is implemented by giving speech on certain material. This time
it is about enterpreneurship. And uniquely, the presentation is conducted through an information
technology media called Cisco Webex. The webex is an audio visual communication media that can
be used freely throughout different occupations and social status. This freeware needs an internet
connection in its operations. Speed and bandwidth capacity play an important role while using this
technology. By using webex, people can communicate limitlessly to other people at anytime and
anywhere with relatively a very low cost compare to direct communication in certain place in a
specific time which are attended by various people from different places. And the subject of
enterpreneurship is conveyed via webex in each of attendee’s smartphone. The concept of
enterpreneurship is discussed in general purposes.
Keywords: enterpreneurship, beginner, nusantara, cisco, webex.foundation, kawis
Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan ceramah atau
penyuluhan yang berupa penyampaian informasi untuk materi tertentu yang dapat bersifat
umum maupun khusus. Dalam kegiatan kali ini materi yang akan disampaikan berkaitan
dengan bidang kewirausahaan. Namun uniknya, proses penyampaian akan dilakukan melalui
suatu media teknologi informasi yaitu Cisco Webex. Media Webex ini masih bersifat terbuka
untuk umum atau gratis untuk digunakan oleh kalangan masyarakat umum. Cisco Webex
adalah suatu media komunikasi audio visual yang dilakukan dengan menggunakan jaringan
komunikasi internet. Kecepatan dan kapasitas bandwith sangat menentukan bagi kelancaran
penggunaan media tersebut. Dengan menggunakan Webex, kita dapat melakukan komunikasi
dengan siapapun dan kapanpun dengan biaya yang relatif murah dibandingkan bila
komunikasi dilakukan dengan tatap muka di daerah tertentu, dengan dihadiri oleh para
peserta dari daerah lain. Sedangkan materi yang akan disampaikan adalah konsep dalam
melakukan kegiatan kewirausahaan pada umumnya. Para peserta akan mendapatkan
informasi melalui streaming dengan menggunakan media Webex di komputernya masingmasing di dalam kelas.
Kata Kunci: wirausaha, pemula, nusantara, cisco, webex, yayasan, kawis
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Pemula Nusantara adalah wadah untuk
para pemuda dan pemudi, serta orang tua
yang memiki visi dan misi yang sama
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dimulai dari belum punya usaha sehingga
mempunyai usaha, setelah mempunyai
usaha belajar mengembangkan usahanya,
setelah usaha tersebut berkembang dan
tahap
demi
tahap
menerima
pekerja/karyawan
sehingga membuka
lapangan pekerjaan dan pada akhirnya
mengurangi
pengangguran
dan
kemiskinan.(https://komunitaswpn.blogsp
ot.com)
Komunitas Wirausaha Pemula
Nusantara dibentuk Pada Tanggal 17
Agustus 2017 kemarin berawal mulanya
dari Bimbingan Belajar Taman Laskar
Ilmu
(www.laskarilmu.com)
yang
Melihatnya
Semakin
Bertambahnya
Kawan-kawan dan peserta didik (siswa)
yang mencari kerja, sedangkan Lapangan
Pekerjaan Sedikit oleh karena itu mereka
dari tim guru pada awalnya untuk siswa
siswi mereka saja, tetapi karena banyak
orang tua yang juga telat bayaran maka
mereka membentuk Wirausaha Pemula
juga untuk orang tuanya, Pada Saat ini
mereka membuat 2 Divisi. Divisi 1 untuk
anak USIA TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
Divisi 2 untuk Usia Setelah SMA/SMK
sampai Orang tua sehingga di wadahi oleh
Yayasan Kawis.
Kegiatan yang sudah dijalankan
seperti peelatihan di sekolah, market day,
seminar siswa wirausaha, Seminar
Wirausaha untuk Umum, bazar, pelatihan
public speaking siswa dan orang tua agar
lebih percaya diri dalam wirausaha serta
mengadakan pelatihan membuat yoghurt,
dan pelatihan lainnya, dimana dana
didapat dari SWADANA dan SWADAYA
serta Sponsor. Dan komunitas ini yakin
bahwa niat baik mereka semua pasti akan
mendapatkan kebaikan dari orang lain
bukan dari yang mereka bantu, meskipun
mereka sendiri sebagai pengajar dan
sebagai pengurus berpatungan untuk
kelancaran kegiatan untuk generasi masa
depan Indonesia yang lebih baik.
Adapun visi dari komunitas ini
adalah menjadikan komunitas yang adil,
mandiri dan makmur karena Berbagi Ilmu
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Berbagi Rezeki. Sedangkan misinya
adalah:
1. Membuat suatu program atau
pertemuan rutin tiap minggu
2. Mengadakan
Pelatihan
untuk
meningkatkan
kemampuan
dan
kreativitas para anggota
3. Mengadakan bazar.
4. Meningkatkan kemampuan dalam
berorganisasi.
5. Mengadakan
Penelitian
atau
Pengabdian
Masyarakat
untuk
Wirausaha
Sebagai nilai tambah, pelatihan
kewirausahaan yang akan dilakukan
berikutnya ini akan disertai dengan
penggunaan media teknologi Cisco
Webex.
Dengan
ketrampilan
menggunakan media tersebut, diharapkan
para peserta nantinya akan mendapatkan
wawasan mengenai penggunaan media
komunikasi jarak jauh.
Maksud dan Tujuan
Pelaksanaan penyuluhan dan
pelatihan
dimaksudkan
untuk
merealisasikan salah satu Tridharma
Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian
kepada Masyarakat. Tujuan yang ingin
dicapai adalah berbagi Ilmu Teknologi
Informasi dan Kewirausahaan sehingga
para peserta mendapatkan pengalaman
baru serta dapat berbagi pengalaman
dengan peserta lainnya. Kedua merupakan
transfer ilmu dan berbagi ilmu kepada para
peserta dan juga merupakan sarana
silaturahmi.
Kewajiban
setiap
dosen
sebagaimana dijelaskan dalam Tridharma
Perguruan Tinggi adalah Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat. Salah satu bentuk kewajiban
dan
kepedulian
tersebut
adalah
melaksanakan
Pengabdian
kepada
Masyarakat (Abdimas) ke para peserta
Yayasan Karya Wirausaha Sinergi
(Kawis) Divisi Komunitas Wirausaha
Pemula Nusantara (WPN) dan PKT Pasar
Rebo. Abdimas dilakukan oleh Shedriko,
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Subhan Harie dan Dewi Purwaningsih
yang merupakan tim abdimas Unindra
PGRI Jakarta.
Dengan melaksanakan Pengabdian
kepada Masyarakat berupa penyuluhan
dan pelatihan ini diharapkan dapat
memberikan
pengetahuan
guna
meningkatkan keahlian sumber daya
manusia bagi para peserta wirausaha
pemula agar lebih menguasai teknik
berkomunikasi jarak jauh secara masif
serta mendapatkan pengetahuan umum
tentang kewirausahaan.
Realisasi Kegiatan
a. Nama Kegiatan
Pelatihan wirausaha dengan elearning menggunakan cisco webex
pada
Yayasan
Kawis
Divisi
Komunitas
Wirausaha
Pemula
Nusantara
(WPN)
dan
PKT
Kecamatan Pasar Rebo
b. Pelaksanaan
Kegiatan ini telah dilaksanakan di
RPTRA Kaca Piring, Kecamatan
Pasar Rebo, Jakarta Timur.
c. Peserta
Peserta terdiri dari 30
Orang peserta yang terdiri dari
berbagai kalangan, baik yang belum
memiliki bisnis maupun yang sudah
mulai menjalani usaha.
d. Jadwal Kegiatan
Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan
selama 16 minggu mulai dari
penyusunan proposal, pengajuan,
perijinan,
pengumpulan
data,
pengadaan
materi,
pelaksanaan,
penyusunan laporan hingga evaluasi
kegiatan.
Adapun dalam pelaksanaannya,
materi Powerpoint yang disampaikan
dibagi ke dalam 3 sesi, yaitu :
1. Sesi pertama ;

- Registrasi
- Pembukaan dan Sambutan
doi: https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2505
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- Ice Breaking
- Pengenalan Cisco Webex
- Praktek menggunakan Cisco Webex
2. Sesi kedua ;
- Public Speaking, masing-masing
peserta memperkenalkan diri
dan usahanya (bila ada)
- Membentuk mental wirausaha
pemula
- Sharing Usaha Pariwisata
- Sharing Usaha Tas Rajut
- Manajemen mutu
3. Sesi ketiga ;
- Pemasaran produk
- Manfaat e-Commerce
- Peran media sosial
- Pemberian madu gratis dan
sosialisasi kegiatan dari PT Anak
Garuda
- Penutupan dan foto bersama
METODE PENGABDIAN
Wirausaha merupakan seseorang
yang memiliki kreatif dan inovatif serta
menghadapi
risiko
yang
mampu
menciptakan peluang menjadi usaha yang
menghasilkan nilai atau laba. (Andayanti,
W., & Harie, S. :2020)
Cisco webex sebagai media pembelajaran
interaktif berbasis teknologi informasi
yang berfungsi sebagai penyampaian
informasi, komunikasi, pendidikan, dan
pelatihan secara
online. (Harie, S.,
Hasanusi, F., & Leksono, A. : 2020).
Untuk mencapai tujuan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dengan
menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode
Ceramah/Penyuluhan,
dimaksudkan
untuk
menyampaikan
informasi untuk materi yang bersifat umum
dan teoritis, dalam hal ini adalah materi
kewirausahaan untuk dapat dipraktekkan
oleh para peserta nantinya.
b. Metode Dialogis, dimaksudkan untuk tanya
jawab dan diskusi tentang bagaimana
kewirausahaan dapat diterapkan secara
praktis serta pemilihan akan bidang usaha
yang akan digeluti nantinya.
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c. Metode Pelatihan, dimaksudkan untuk
menanamkan kecakapan dan ketrampilan
teknis dan praktis dalam penggunaan
program Cisco Webex serta penerapan
kewirausahaan dalam kehidupan seharihari di waktu luang para peserta di samping
kegiatan utama mereka.
Adapun
pengumpulan
dan
penyusunan bahan mengenai kewirausahaan
serta perolehan software Cisco Webex dan
cara penggunaannya dengan handphone dan
komputer yang semuanya terhubung internet
untuk penyampaian materi yang dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Studi literature
Tahapan pelaksanaan:
Mengumpulkan referensi yang dibutuhkan
mengenai kewirausahaan yang mudah dan
praktis serta pengumpulan informasi
mengenai Cisco Webex dan cara
penggunaannya.
2. Perencanaan dan Analisa
Tahapan pelaksanaan:
Perencanaan penyusunan materi dan
rencana pelaksanaan penggunaan Cisco
Webex dalam penyampaian materi jarak
jauh nantinya (simulasi pada komputer
berbeda di kelas).
3. Pembuatan
Tahapan pelaksanaan:
Penyusunan materi kewirausahaan dalam
bentuk softcopy serta pengunduhan
aplikasi dan tata cara penggunaan Cisco
Webex melalui media internet.
4. Diskusi dan Uji Coba
Tahapan pelaksanaan:
Diskusi dengan rekan setim pada kegiatan
pengabdian kepada masyarakat tentang
kematangan materi yang telah disusun serta
uji coba koneksi dan penggunaan aplikasi
Cisco Webex pada komputer yang nantinya
akan digunakan dalam penyampaian materi
ke para peserta.

Pelaksanaan program dan produk
yang dihasilkan berupa laporan akhir dan
artikel abdimas. Bentuk partisipasi mitra
adalah menyediakan peralatan dan
pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan
abdimas terealisasi sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan. (tabel jadwal
pelaksanaan kegiatan).
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang sudah dicapai dalam
kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
:
1. Kegiatan koordinasi sekaligus survey
dengan mitra pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan
ini merupakan koordinasi awal dengan
pihak mitra yaitu
Yayasan Karya
Wirausaha Sinergi (Kawis) Divisi
Komunitas Wirausaha Pemula Nusantara
(WPN)
dan
Pendamping
UMKM
Kecamatan
Pasar
Rebo.
Melalui
wawancara
dengan
para
anggota
Wirausaha Pemula Nusantara dan PKT
Pasar Rebo diperoleh informasi tentang
kesulitan untuk penyampaian komunikasi
dua arah jarak jauh dengan menggunakan
Cisco Webex. Hasil dari koordinasi dengan
pengurus Komunitas Wirausaha Pemula
Nusantara (WPN) dan PKT Pasar Rebo
telah disepakati untuk melaksanakan
Pelatihan Wirausaha dengan e-learning
menggunakan
Cisco
Webex
Pada
Komunitas Pemula Nusantara dan PKT
Pasar Rebo di RPTRA dengan fasilitas
ruangan, Sound System dan Projector yang
dianggap sudah memenuhi syarat untuk
melakukan Pelatihan.
2. Penyiapan Perangkat Pelatihan

Dari hasil koordinasi awal, tim
pelaksana menyiapkan materi pelatihan
dengan memperhatikan dan melihat
bahwa
sebagian
dari
anggota
Wirausaha Usaha Pemula (WPN) &
PKT Pasar Rebo kesulitan untuk
penyampaian komunikasi dua arah
dengan jarak jauh, oleh karena itu
pelatihan dengan menggunakan Cisco
Webex bisa dilaksanakan dan sesuai
yang diharapkan.
3. Pelaksanaan Pelatihan

doi: https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2505
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Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan
senam otak dan berlanjut ke materi
pelatihan Cisco Webex dan langsung
praktek dengan menggunakan HP
android masing masing peserta dengan
menginstal Aplikasi Webex nya
4. Refeksi Hasil Pelatihan

Selama
proses
pelatihan
berlangsung, tim pelaksana kegiatan
pengabdian
masyarakat
melakukan
pemantauan
dengan
membimbing
langsung para peserta pelatihan cisco
webex tersebut dan juga melakukan
wawancara mengenai materi yang sudah
disampaikan, mereka sangat antusias
dalam mengikuti pelatihan tersebut karena
menurut mereka materi ini pelatihan cisco
webex ini sangat bagus dan benar benar
bermanfaat karena dapat membantu dan
mendukung pekerjaan mereka masing
masing untuk bisa memperluas jaringan
pasar dan tidak ada kendala untuk
melakukan
komunikasi
dengan
sekumpulan orang
walaupun mereka
terpisah dengan jarak jauh.

Gambar 1. Tim Abdimas Unindra PGRI,
dari kiri ke kanan: Shedriko, Subhan
Harie dan Dewi Purwaningsih

Gambar 3. Sebagian peserta yang sedang
menyimak penyampaian materi

Gambar 4. Foto bersama dengan para
peserta Yayasan Kawis WPN, PKT Pasar
Rebo dan pihak-pihak terkait lainnya di
akhir acara
Berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanankan maka simpulan yang
didapatkan adalah kemampuan para
peserta dalam menggunakan aplikasi
webex masih kurang maksimal dan juga
minimnya inovasi para peserta dalam
mengeluarkan ide-ide kreatif dalam
menemukan
produk
baru
serta
memasarkannya. Dari hasil tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa masih perlunya
sosialisasi dan pelatihan secara berjenjang
kepada para wirausaha pemula tentang
penggunaan cisco webex dan tentan
menemukan
produk
baru
serta
memasarkannya.
SIMPULAN

Gambar 2. Foto bersama dengan Kasatpel
PPKUKM (Sudin Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM)
Kecamatan Pasar Rebo
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Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan
Wirausaha
dengan
e-learning
menggunakan Cisco Webex pada Yayasan
Kawis Divisi Komunitas Wirausaha
Pemula Nusantara (WPN) dan PKT Pasar
Rebo berjalan dengan baik dan lancar,
semua peserta dan undangan yang hadir
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sangat antusias dalam mengikuti pelatihan
Wirausaha
dengan
e-learning
menggunakan Cisco Webex ini untuk
memudahkan dalam berkomunikasi jarak
jauh.Pelatihan yang di berikan oleh tim
pelaksana pengabdian masyarakat diawali
dengan senam otak untuk penyegaran
dalam memahami materi yang diberikan,
setelah itu penyampaian materi mengenai
pengenalan Cisco webex dan cara
penggunaanya, setelah itu para peserta
langsung menginstall Aplikasi Webex
tersebut
dan
langsung
praktek
menggunakan Cisco Webex. Selama
pelatihan berlangsung mereka sangat
senang dan antusias mendapatkan ilmu
yang diberikan dan bisa menggunakan
Cisco Webex pada saat itu juga, karena
dengan Cisco Webex ini dapat
mempermudah dalam pekerjaan mereka
sebagai para pengusaha pemula untk
mengembangkan jaringannya menjadi
lebih luas lagi.
Kami menyarankan kegiatan program
program pengabdian masyarakat ini dapat
dilangsungkan secara berkala dan regular,
melihat tingkat kebutuhan yang tinggi dan
pengenalan aplikasi aplikasi baru dan
harus mengikuti perkembangan teknologi
secara global, dan dapat dilakukan
pengabdian lebih lanjut dengan materi
yang lebih bermanfaat lagi untuk
kemajuan Yayasan Karya Wirausaha
Sinergi (Kawis) Divisi Wirausaha Pemula
Nusantara (WPN) dan PKT Kecamatan
Pasar Rebo.
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