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Abstrak
Karang Taruna aims to realize the growth and development of every member of society who is
qualified, skilled, intelligent, innovative, characterized and has social awareness and responsibility in
preventing, counteracting, overcoming and anticipating various social welfare issues, especially the
younger generation, the quality of social welfare of each member the community, especially the
younger generation in the village / kelurahan in an integrated, directed, comprehensive and sustainable
manner, the development of business towards the independence of every member of the community,
especially the younger generation and the development of partnerships that ensure increased capability
and potential of young people in a directed and sustainable manner. This is reflected in the vision of
cadets by Beji Village 5, namely: "Creating young people who are creative, innovative, productive
and social" and one of the missions "Improving HR for a better future through the social field". One
of the work programs is training for its members. This work program is under the coordinator of
education and training. Community service activities in the form of computer technician training for
administrators and members of Karangtaruna have been carried out. The knowledge of the
management and members of Karangtaruna village of Beji regarding computer technicians in general
increased compared to before conducting the training indicated by the results of the interview. With
the training of computer technicians the management and members become aware of the name of the
hardware, maintenance and trouble shooting associated with computer technicians.
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PENDAHULUAN
Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan
sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang
usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna adalah setiap anggota
masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh
lima) tahun yang berada di desa/kelurahan (Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 77 / Huk / 2010).
Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan: a. pertumbuhan dan
perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas,
inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam
mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah
kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b. kualitas kesejahteraan sosial
setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara
terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan; c. pengembangan usaha menuju
kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan d.
pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi
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generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.(Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / Huk / 2010).
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan keadaan pemuda saat ini.
Setelah dilakukan wawancara terhadap pengurus karangtaruna Desa Beji
menghasilkan catatan bahwa masih banyak pemuda yang tidak memiliki
pekerjaan, kalaupun memiliki pekerjaan tetapi pekerjaan buruh harian lepas yang
hanya bertahan beberapa minggu saja seperti pekerjaan kuli bangunan. Selain itu
masih banyak pemuda yang tidak memiliki keterampilan khusus sehingga tidak
bisa bersaing dengan yang lainya. Para pemuda juga ada yang berkeinginan
membuka usaha namun terkendala kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut
mengakibatkan banyak pemuda yang masih menganggur tidak memiliki
pekerjaan. Keterangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1. Penjelasan Status Pemuda Taruna Karya 5 Desa Beji
Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kepengurusan karangtaruna
berada di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng. Sebutan karangtaruna Desa Beji
adalah Taruna Karya 5 dengan kepengurusan sebagai berikut:
Tabel 1. Kepengurusan Taruna Karya 5 Desa Beji
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama
Saiful amri
Imam warso
Dwi prabowo
Happy nur tsani
Didi ardiyanto
Syarifudin
Ito setiawan
Rizky anggriawan
Aziz muayad
Nur said
Ahmad pujiono
Saeful majid

Jabatan
Ketua
Wakil ketua
Sekretaris
Wakil sekretaris
Bendahara
Wakil bendahara
Koordinator bidang pendidikan dan pelatihan
Koordinator bidang usaha kesejahteraan sosial
Koordinator bidang kelompok usaha bersama
Koordinator bidang kerohanian dan pembinaan mental
Koordinator bidang olahraga dan seni budaya
Koordinator bidang lingkungan hidup
Koordinator bidang hubungan masyarakat dan kerjasama
13 Iskandar
kemitraan
Tabel di atas adalah daftar kepengurusan inti Taruna Karya 5 Desa Beji.
Untuk menyiapkan pemuda yang bisa bersaing dengan yang lain maka perlunya
keterampilan dasar yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Hal tersebut tercermin
dalam visi taruna karya 5 Desa Beji yaitu: “Mewujudkan pemuda yang kreatif,
inovatif, produktif dan sosial” serta salah satu misi taruna karya 5 Desa Beji
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yaitu “Meningkatkan SDM demi masa depan yang lebik baik melalui bidang
kemasyarakatan”.
Pemuda Taruna Karya 5 Desa Beji memiliki program kerja salah satunya
adalah melakukan pelatihan bagi anggotanya. Program kerja ini di bawah
koordinator bidang pendidikan dan pelatihan. Salah satu pelatihan yang
direncanakan adalah pelatihan komputer dasar seperti service komputer.
Pelatihan teknisi komputer merupakan pelatihan keahlian yang berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang
sudah mendekati ilmu praktisi yang langsung dapat diimplementasikan
dilingkungan dunia kerja secara langsung. Menjalani pelatihan Teknisi komputer
tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya latihan yang serius dan
berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu teknologi
yang paling mendominasi dalam perkembangan teknologi di Indonesia, begitu
cepat perkembangan dari hari ke hari selalu diberitakan berbagai penemuan baru
di bidang teknologi. Dengan semakin cepat perkembangan teknologi di Indonesia
khususnya bidang komputer membuka peluang kerja para pemuda karang taruna
Desa Beji.
Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diutarakan di atas,
maka kami berinisistif untuk mengadakan pelatihan teknisi komputer bagi
pemuda karang taruna Desa Beji melalui program “Peningkatan Keterampilan
Pemuda Karang Taruna Desa Beji Melalui Pelatihan Teknisi Komputer”.
METODE PELAKSANAAN
Dari analisis situasi dan permasalahan seperti yagn sudah disebutkan di
atas, solusi yang ditawarkan adalah mengadakan pelatihan teknisi komputer agar
pemuda memiliki keahlian tertentu, menyediakan fasilitas komputer/laptop untuk
digunakan sebagai sarana pelatihan, menyediakan tenaga pengajar yang
berkompeten untuk kegiatan pelatihan teknisi komputer dan kegiatan pelatihan
bisa dilanjutkan atau bersifat rutin bagi pemuda karangtaruna dengan materi yang
berbeda.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelatihan didahului dengan melakukan kunjungan untuk observasi
pada sasaran objek pelatihan dan melakukan kesepakatan untuk melanjutkan
tahap wawancara kepada pengurus karang taruna.

Gambar 2. Tahap Wawancara Pengurus Karang Taruna
Setelah dilakukan tahap wawancara kemudian menantukan jadwal
pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan pada Laboratorium STMIK
AMIKOM Purwokerto dan diharapkan pemuda karang taruna mempunyai
keterampilan tentang teknisi komputer, dapat bersaing dalam dunia kerja, dan
membuka usaha service komputer.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik
beberapa simpulan sebagai berikut;
Pengetahuan pengurus dan anggota karangtaruna desa beji tentang teknisi
komputer secara umum meningkat dibandingkan dengan sebelum melakukan
pelatihan yang ditunjukan dari hasil wawancara.
Dengan adanya pelatihan teknisi komputer para pengurus dan anggota
menjadi paham tentang nama hardware, perawatan dan trouble shooting yang
berhubungan dengan teknisi komputer.
Saran
Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga kedepan diperlukan
kegiatan lanjutan yang masih berhubungan dengan teknisi komputer ini kepada
para pengurus dan anggota karangtaruana desa Beji untuk semakin menambah
wawasan dan pengetahuan.
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