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1. Umum

Pengabdian kepada Masyarakat Binaan dan Kerjasama (PENAKERJA) merupakan
kegiatan pengabdian prioritas untuk meningkatkan pusat pemberdayaan keluarga/binaan
berbasis AUM di Solo Raya , dilaksanakan multitahun bidang ilmu yang melibatkan dosen-
mahasiswa-masyarakat AUM dalam rangka penguatan ipteks dan sosekbud Cabang/Ranting
Muhammadiyah. PENAKERJA dilaksanakan sebagai embrio Pengabdian Masyarakat  Dana
Yayasan DAMANDIRI (lihat di www.gemari.or.id). Kegiatannya dilatarbelakangi adanya
kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan fenomena sosial yang tidak lepas dari
keadaan penduduk di suatu daerah. UMS memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam
pengembangan SDM melalui pemberdayaan keluarga dengan prioritas pengentasan kemiskinan
(Dasar Filosofinya sebagaimana Maksud Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kyai
Ahmad Dahlan). PENAKERJA sebagai forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah
kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu, khususnya dilakukan di Lokasi
sekitar AUM Ranting/Cabang.

PENAKERJA adalah wadah bagi keluarga yang kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya
umumnya lemah, untuk bersatu di antara mereka bersama keluarga lain yang lebih mampu.
Setiap keluarga yang kurang mampu diundang untuk menempatkan dirinya dalam suatu proses
pemberdayaan bersama. Dalam PENAKERJA keluarga yang lebih mampu dengan dukungan dan
pendampingan Tim Pengabdian Dosen UMS bekerjasama dengan Ranting/Cabang
Muhammadiyah diharapkan dapat membantu keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian
PENAKERJA menjadi wahana bersama untuk pemberdayaan, menambah wawasan dan
pengetahuan tentang fungsi-fungsi dan kemampuan keluarga. Kegiatan dalam bidang
kesehatan anak, petunjuk praktis tentang tumbuh kembang anak, Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dengan memunculkan kegiatan melalui kelompok keluarga yang mempunyai anak balita
berupa kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), perhatian persiapanpendidikan SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK, dan latihan ketrampilan melalui kelompok keluarga yang mempunyai anak
remaja, yaitu kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), dan kegiatan untuk remaja yang lebih
dewasa melalui kelompok keluarga yang mempunyai anak dewasa, yaitu kelompok Bina
Keluarga Dewasa (BKD).

PENAKERJA dapat dikembangkan oleh kelompok Koperasi atau Pengusaha yang
mempunyai kegiatan usaha di kampungnya. Pengusaha atau Pengurus Koperasi bisa
menjadikan Koperasi atau Pusat Usahanya sebagai Pos untuk kegiatan kemasyarakatan. Pos ini
mengajak keluarga yang lain yang belum menjadi anggotanya, atau tidak terlibat dalam
usahanya. Pengusaha atau Pengurus Koperasi kemudian menambah kegiatan kelompok itu
dengan program-program  sosial kemasyarakatan seperti pendidikan dan kesehatan sehingga
pengusaha atau pengurus koperasi itu ikut membangun dari sebagian keuntungannya. Format
ajuan Proposal PENAKERJA sesuai standar POSDAYA DAMANDIRI, untuk meraih dana internal
UMS dalam skim PENAKERJA, dana ajuan maksimal sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta
Rupiah).
2. Sasaran dan Ruang Lingkup PENAKERJA

Kegiatan PENAKERJA diterapkan dalam Pengembangan Posdaya (Pos Pemberdayaan
Keluarga) di desa dan di kota yang diarahkan sebagai forum silaturahmi dan gerakan untuk
melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 yaitu menyebarkan informasi,
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memadukan sasaran dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan Program
Pembangunan yang Berkeadilan. Setiap kegiatan PENAKERJA yang dibentuk melalui kerjasama
dengan Ranting/Cabang Muhammadiyah/Aisyiyah perlu mengembangkan komitmen di
kalangan yang lebih luas di wilayahnya. PENAKERJA perlu mengembangkan keterkaitan yang
erat dengan penguasa atau tokoh-tokoh yang dianggap potensial di wilayahnya, misalnya Ketua
RT, Ketua RW, Kepala Dusun/Dukuh dan Kepala Desa/Lurah. Bersama tokoh-tokoh tersebut
dikembangkan kedekatan dengan Camat, Kepala-kepala Dinas, Bupati/Walikota sehingga kiprah
UMS dalam Pemberdayaan Ranting/Cabang Muhammadiyah/Aisyiah melalui Pos Pemberdaya-
an Keluarga dapat diketahui. Pengembangan PENAKERJA ditujukan untuk tercapainya hal-hal
berikut.

a) Dilihatnya dukungan sosial budaya atau sosial tanpa kapita seperti hidup gotong-royong
dalam masyarakat untuk menilai keluarga lain membantu pemberdayaan secara
terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan yang kompleks.

b) Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid.
c) Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau

kelurahan yang dinamis.
PENAKERJA merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu,

utamanya fungsi agama atau Ketuhanan yang Maha Esa, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan,
fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi atau
wirausaha, dan fungsi lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga itu secara internasional
dimantapkan sebagai delapan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah
disepakati oleh 189 Kepala Negara atau Pemimpin Dunia pada Sidang Umum PBB di New York.
Pedoman PENAKERJA ini masih bersifat umum dan sederhana, diharapkan setiap Dosen dapat
bekerjasama dengan Ranting/Cabang Muhammadiyah/Aisyiyah mengembangkan acuan yang
lebih rinci sesuai dinamika di lingkungannya.

Melalui upaya bersama, PENAKERJA sebagai wahana untuk membantu pemberdayaan
keluarga yang memungkinkan setiap keluarga bias saling belajar dari keluarga lain, atau dari
nara semuber yang didatangkan secara khusus ke PENAKERJA. Melalui pemberdayaan tersebut
diharapkan setiap keluarga mampu menjadi subjek yang secara mandiri membangun seluruh
anggota keluarganya.
3. Luaran Program PENAKERJA

Pengembangan Program PENAKERJA adalah tercapainya sasaran masyarakat/keluarga
berikut.

a. Hidupnya dukungan sosial-budaya atau sosial-capital seperti budaya hidup
gotongroyong dalam masyarakat untuk saling peduli sesama anak bangsa, saling
tolong menolong antar keluarga dengan keluarga lain, saling mengulurkan bantuan
pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah
kehidupan yang kompleks, melalui wadah atau forum yang memberi kesempatan
setiap keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh dalam memenuhi kebutuhan
membangun keluarga bahagia dan sejahtera.

b. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu
keluarga yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial sehingga tercipta suatu
kehidupan yang rukun, damai, dan memiliki dinamika yang tinggi.
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c. Terbentuknya lembaga social dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa
atau kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi social,
dimana para keluarga dapat member dan menerima pembaharuan yang bias
membantu proses pembangunan kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk.

Sesuai dengan 8 (delapan) fungsi keluarga, sasaran kegiatan yang dituju adalah upaya
bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga.
Dalam rangka pelaksanaan MDGs, dari sasaran utama tersebut diarahkan kepada empat
prioritas utama, yaitu komitmen pimpinan pada tingkat desa, kecamatan/kabupaten, bidang KB
dan Kesehatan, bidang pendidikan dan bidang wirausaha. Semua kegiatan PENAKERJA
diarahkan untuk pencapaian ketiga tujuan di atas. Hasil program PENAKERJA wajib
disebarluaskan dalam bentuk artikel dan publikasi melalui Jurnal/Majalah Nasional.
4. Kualifikasi Pengusul PENAKERJA

Pengabdian Masyarakat Binaan dan Kerjasama (PENAKERJA)  ini dapat diraih oleh dosen
tetap yang memiliki NIDN,  dilakukan secara kelompok yang melibatkan maksimal 4 dosen ( 1
ketua dan 3 anggota) dan dipersyaratkan melibatkan Ranting/Cabang Muhammadiyah/
Aisyiyah. Setiap Dosen berhak mengajukan satu usulan PENAKERJA dalam satu semester.

5. Tahapan Pembuatan Rancangan PENAKERJA
Usulan program PENAKERJA harus diterima selambat-lambatnya pada Bulan Juli untuk

Tahun anggaran semester Gasal dan Bulan Januari untuk anggaran semester Genap. Untuk
Dosen yang mengajukan Usulan Proposal POSDAYA DAMANDIRI, jadwal pengusulannya
menyesesuaikan Jadwal DAMANDIRI yang dapat diakses langsung lewat
http://www.gemari.or.id.

A. Usulan, meliputi struktur dasar berikut
1. Sampul Muka; Sampul muka warna kuning dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh

berikut.
2. Halaman Pengesahan; diketahui oleh Dekan/Ketua Program Studi dan Ketua LPPM, lihat

contoh berikut.
3. Judul; cukup menuliskan PENAKERJA Pimpinan Cabang Muhammadiyah…, PENAKERJA

Kelompok Usaha Mikro di PCM…., PENAKERJA Pendampingan PAUD di PCM…,
PENAKERJA Hidup Sehat di PCM… dll.

4. Pendahuluan; uraikan secara ringkas maksud pembentukan posdaya dan program yang
akan dikerjakan; merupakan uraian tentang tekad untuk membentuk dan
menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bersama dalam lingkungan dukuh, masjid,
atau PRM Muhammadiyah/Aisyiah; diisi dengan kesediaan peserta pelatihan untuk
menjadi pelopor pembentukan posdaya dan menyelenggarakan kegiatan awal pada
setiap posdaya yang dibentuknya.

5. Gambaran umum Desa/Kota atau PRM/PCM Muhammadiyah/Aisyiah dan Masalah
yang dihadapi; mengacu pada analisis situasi lakukan penentuan permasalahan prioritas
yang dihadapi PRM/PCM Muhammadiyah/Aisyiah, jelaskan gambaran tentang
kesejahteraan keluarga dan tingkat kemiskinan di Desa/Kota yang akan dituju, jumlah
keluarga, jumlah penduduk, tingkat usia penduduk, pekerjaan pokok, masalah
pendidikan, usaha ekonoi, kesehatan masyarakat dll.
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6. Langkah-langkah mengatasi, termasuk Pembentukan Posdaya; diisi pernyataan
kesediaan membentuk Posdaya sebagai pusat silaturahmi dan kegiatan pemberdayaan
di desa yang direncanakan, kapan diadakan pertemuan untuk mengajak masyarakat
membentuk Posdaya dan menyusun Pengurus, dan siapa generasi muda yang akan
diajak untuk membantu menyelenggarakan program.

7. Rancangan Kegiatan PENAKERJA; racangan awal kegiatan PENAKERJA DALAM EMPAT
BIDANG, yaitu bidang pendidikan dan ketrampilan termasuk keagamaan, wirausaha dan
koperasi, KB dan kesehatan, serta lingkungan, kebersihan dan kebun bergizi; rancangan
generasi muda ang terlibat, siapa yang diundang ceramah pengetahuan tentang
wirausaha, anak-anak usia sekolah, kursus ketrampilan, dan kegiatan lingkungan
maupun kebun bergizi.

8. Harapan Masa Depan; rancangan bagaimana mengembangkan kerjasama saling
menolong dalam hal wirausaha, pembnaan PAUD, Industri rumah tangga, pelestarian
lingkungan, dll.
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FORMAT USUL PENGABDIAN MASYARAKAT KOMPETITIF (PENAKERJA) UMS

PENAKERJA

Judul Pengabdian Masyarakat

USUL PENGABDIAN

Oleh:

................................. *)

FAKULTAS .............

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

*) Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik
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HALAMAN PENGESAHAN USUL PENGABDIAN KOMPETITIF (PENAKERJA)

Judul PENAKERJA: PENAKERJA bagi..................................................................................
1. Nama PRM/PCM Muhammadiyah/Aisyiyah : ...........................................
2. Ketua Tim Pengusul

 Nama : ...............................
 NIDN : ...........
 Jabatan/Golongan : ...................
 Jurusan/Fakultas : ..............
 Perguruan Tinggi : ....................
 Bidang Keahlian : ..........................
 Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : ................................................
 Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : ............................................

3. Anggota Tim Pengusul
 Jumlah Anggota : Dosen.............Orang
 Nama Anggota I/bidang keahlian : .......................... / ..................
 Nama Anggota II/bidang keahlian : .......................... / ..................
 Nama Anggota lain dari AUM : ................ orang
 Mahasiswa yang terlibat : ...............  orang

4. Lokasi Kegiatan
 Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : .......................
 Kabupaten/Kota : .......................
 Provinsi : ...............................
 Jarak PT ke lokasi mitra : .........................

5. Luaran yang Dihasilkan : .............................
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : .........Bulan
7. Biaya Total : Rp...................
8.  Dikti : Rp...................

 Sumber lain (sebutkan...............) : Rp...................

Mengetahui,
Dekan

Cap
Tandatangan

Nama Jelas,
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Penyusun,

Tanda tangan

Nama Jelas, NIDN
Mengetahui,

Ketua LPPM-PT

Cap & tanda tangan

Nama Jelas, NIDN
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B. Laporan Akhir

Seluruh pelaksana Program PENAKERJA diwajibkan menyusun Laporan Akhir dan
diserahkan ke LPPM sebelum pencairan dana tahap akhir dilakukan. Laporan Akhir disusun
sedemikian rupa sehingga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bentuk basis data.
Laporan akhir disusun mengikuti struktur dalam usulan program dilampiri dengan bukti
keterlibatan pemuda, pembina/guru PAUD, industri rumahtangga, kalangan industri pembina,
dan foto-foto kegiatan.


