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ABSTRAK
Sebagai bagian dari masyarakat, komunitas tuna daksa layak untuk mendapatkan
kesempatan kerja. Namun, dengan kekurangan yang dimiliki dan tanpa keahlian
tertentu, membuat mereka sulit untuk diterima di dunia usaha. Oleh sebab itu,
suatu program pemberdayaan potensi sangat diperlukan untuk menggali bakat,
minat, dan keahlian tertentu. Salah satunya, dalam bidang ketrampilan
penjahitan. Bidang penjahitan merupakan ketrampilan yang sesuai dengan
kondisi fisik tuna daksa. Program ini dilaksanakan sesuai dengan kurikulum
persiapan pembentukan kelompok usaha bersama yang tersusun atas tahap
motivasi, tahap pengenalan lahan, tahap berproduksi, tahap kelayakan kerja, dan
tahap kemandirian. Melalui program ini, diharapkan tuna   daksa mampu
mengaktualisasikan potensi diri terutama dalam bidang penjahitan secara kolektif
dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE). Saat laporan ini dibuat,
program telah terlaksana sekitar 85 %, dan sekarang masih dalam awal tahap
kemandirian. Kesimpulan sementara yang didapat berdasarkan hasil monitoring,
yaitu peserta program mampu memahami pentingnya motivasi diri, mengenali
potensi diri dalam bidang penjahitan, dapat menghasilkan produk, serta dapat
memahami aspek kewirausahaan dan hakikat KUBE.

Kata kunci: kurikulum, kelompok usaha bersama, potensi, tuna daksa.

PENDAHULUAN
Kebutuhan aksesibilitas bagi komunitas tuna daksa merupakan kewajiban

bagi setiap pengelola sarana dan fasilitas umum. Salah satu aksesibilitas yaitu
kesempatan mendapatkan lapangan kerja. Saat ini cukup banyak perusahaan yang
belum bersedia mempekerjakan tuna daksa dengan anggapan kekurangan fungsi
organ menjadikan mereka tidak bisa berkreasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu
metode dan program pembinaan yang tepat untuk menggali dan mengoptimalkan
potensi tuna daksa, salah satunya dalam bidang ketrampilan jahit-menjahit
(Syamsuddin, 2003). Pemikiran riil yang digunakan untuk memilih jenis bidang
jahit-menjahit adalah kondisi fisik tuna daksa yang memungkinkan
mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam bidang ini.

Kegunaan dari program ini antara lain, memberikan wacana kepada
masyarakat tentang potensi dan keahlian yang bisa ditekuni tuna daksa sehingga
membuka peluang kerja bagi tuna daksa. Selain itu, juga memberikan kontribusi
kepada pemerintah dalam usaha mengurangi angka pengangguran dari kalangan
tuna daksa. Terlebih dalam meningkatkan perwujudan kepekaan dan kepedulian
sosial mahasiswa serta masyarakat terhadap tuna daksa serta sebagai sarana
pembinaan dan peningkatan kesadaran tuna daksa akan kemungkinan ketrampilan
yang dapat ditekuninya.
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METODE PENDEKATAN
Observasi

Metode observasi digunakan untuk mencari panti rehabilitasi sosial sebagai
objek pelaksanaan program. Berdasarkan hasil observasi, ditentukan bahwa yang
diambil sebagai obyek di sini yaitu Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PSBD)
Suryatama Bangil, Jawa Timur. Sebab, ini merupakan satu-satunya panti tuna
daksa di wilayah Jawa Timur.

Pemilihan obyek juga didasarkan pada hasil survey jumlah dan kondisi
tuna daksa yaitu dengan kriteria cacat tertentu (sedang dan berat) pada bagian
tangan atau kaki. Cacat sedang adalah kecatatan yang penderitanya dapat
melakukan sebagian kegiatan kehidupan sehari-hari. Sedangkan, cacat berat tidak
dapat melakukan sebagian besar aktivitas kehidupannya (Hertanto, 2003). Selain
itu, metode ini juga digunakan dalam rangka mencari obyek kerja praktik tuna
daksa. Dalam hal ini, ditentukan Usaha Konveksi Dua Bersaudara, Bangil,
Pasuruan sebagai obyek kerja praktik.

Studi Literatur
Studi ini bertujuan untuk memperoleh dan memahami tentang berbagai

macam konsep pembinaan, data-data kondisi tuna daksa pada panti sosial serta
kurikulum berkaitan dengan bidang penjahitan. Hasil dari studi ini dijadikan
bahan pertimbangan untuk menyusun deskripsi program.

Pengambilan Peserta
Pada program kreativitas mahasiswa ini, diambil peserta tuna daksa yang

dikoordinasi oleh Panti Sosial Bina Daksa Suryatama yang berkedudukan di
Bangil, Jawa Timur. Program ini dikuti oleh 8 tuna daksa (Gambar 1) dengan
deskripsi diri sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Gambar 1. Peserta Program Kurikulum Persiapan Pembentukan KUBE
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Tabel 1. Deskripsi Diri  Peserta  Program Kurikulum Persiapan Pembentukan
Kelompok Usaha Bersama

No
Nama

Umur
(th)

Alamat Asal Tinggi
badan
(cm)

Berat
Badan
(kg)

Jenis
Kecacat-
an Tubuh

Penye-
bab

Kecacatan

Kadar
Keca-
catan

1 Agus
Efendi

19 Jombang 162 44 Parese kaki
kanan

Sakit Cacat
ringan

2 Mashudi 25 Probo
linggo

160 54,5 Athropy kaki
kanan

Sakit
panas
usia1
tahun

Cacat
ringan

3 Akhmad
Junaedi

23 Kediri 153 50,2 Kontrak-
tur lengan
kanan

Sejak lahir Cacat
sedang

4 Untung
Harianto

17 Tengga-
lek

167 41 Tremor kedua
kaki

Kecela
kaan

Cacat
ringan

5 Wiwik Umi
Hanik

23 Nganjuk 149 38 Kontrak-tur
kaki kiri

Penya-
kit

Cacat
sedang

6 Munawaroh 28 Jember 155 47 Jari tidak
normal

Sejak lahir Cacat
sedang

7 Nunung
Rini Astuti

29 Jember 147 45 Amputasi
tangan dan
jari kanan

Sejak lahir Cacat
berat

8 Mashuri 36 Tengga-
lek

130 42,9 Lymde-fect
kedua jari
tangan

Sejak lahir Cacat
sedang

Sumber: Hertanto, 2005

Instruktur Program
Dalam program yang dilaksanakan, ada beberapa instruktur (pengajar)

program pada masing-masing tahap yaitu tim pengkonsep (tim pengusul proposal
PKM) sebagai pelaksana dan instruktur pada tahap motivasi, tahap kemandirian
dan tahap kelayakan kerja. Selain itu, juga terdiri dari tim pelaksana lapangan (tim
pengajar PRSBD Suryatama Bangil yang terdiri atas dua orang, dimana seorang
merupakan tuna daksa) sebagai pelaksana dan instruktur pada tahap  pengenalan
lahan dan tahap berproduksi.

Pemberdayaan Potensi Tuna Daksa
Pembinaan dan pengoptimalan potensi tuna daksa dilakukan melalui

program kurikulum persiapan pembentukan kelompok usaha bersama yang terdiri
atas lima tahap, yaitu: tahap motivasi, tahap pengenalan lahan, tahap berproduksi,
tahap kelayakan kerja, dan tahap kemandirian. Setiap tahap memiliki parameter
yang mengindikasikan keberhasilan tahap tersebut. Adapun penilaian parameter
tersebut secara kualitatif dapat digambarkan dengan kriteria nilai: 0-44 (sangat
kurang), 45-54 (kurang), 55-64 (cukup), 65-74 (baik), 75-84 (baik sekali), dan 85-
100 (amat baik).

Tahap Motivasi
Program ini dimulai dengan pemberian motivasi dan semangat serta

penyadaran akan potensi terpendam yang mereka miliki. Metode pelaksanaannya
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melalui penyampaian profil para tuna daksa yang berhasil berkarya dan
berprestasi (motivasi potensi diri), motivasi kesempatan kerja, motivasi
produktivitas kerja, dan motivasi kemandirian dan kewirausahaan (Gambar 2).
Tahap ini lebih menekankan pada motivasi untuk bekerja dan berusaha hidup
secara mandiri. Tahapan ini  kami  lakukan satu hari awal pelaksanaan program,
selanjutnya dilakukan secara bertahap setiap 3 minggu sekali hingga program
berakhir.

Indikator keberhasilan tahap motivasi yaitu peserta menyenangi aktivitas
program, mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam bidang penjahitan,
mampu memahami pentingnya motivasi diri, dan mampu bersosialisasi dengan
peserta lain.

Tahap Pengenalan Lahan
Pada tahap ini, tuna daksa dikenalkan pada ketrampilan tertentu dan

dipersilakan untuk mencoba jenis-jenis ketrampilan yang ditawarkan tersebut
sehingga nantinya dapat menemukan ketrampilan yang benar-benar sesuai dengan
minat dan kesenangannya (Gambar 3). Masa pengenalan ini dilaksanakan selama
satu minggu. Ada empat jenis ketrampilan yang kami tawarkan dalam program
kurikulum persiapan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), yaitu
menjahit, bourdir, memasang hiasan pada bourdir dan desain bourdir.

Indikator keberhasilan tahap pengenalan lahan yaitu peserta program
mampu memahami berbagai bidang penjahitan, memiliki pengetahuan tentang
berbagai produk dan peralatan penjahitan, mampu menggunakan peralatan
penjahitan, serta memiliki konsistensi terhadap bidang penjahitan yang diminati.

Tahap Berproduksi
Setelah menemukan bidang minat masing-masing, tuna daksa diajari

teknik berproduksi secara keseluruhan mulai dari menciptakan, memproses
hingga menghasilkan suatu barang hingga sebulan dengan memberikan contoh
dan design dari pengajar (Gambar 4). Setelah itu, akan dilakukan uji kelayakan
dan nilai. Pengajar akan memberikan masukan dan solusi dari hasil yang dibuat.
Selanjutnya, tuna daksa akan dikerjapraktekkan selama maksimal 2 minggu pada
perusahaan mitra yang telah setuju untuk diajak kerjasama (Gambar 5). Bagian
tahapan ini akan berjalan sekitar satu setengah bulan (6 minggu).

Indikator keberhasilan tahap  berproduksi  yaitu peserta memiliki  tingkat
produktivitas kerja cukup tinggi, memiliki prestasi kerja baik, memiliki kreativitas
berproduksi baik, dan kemampuan adaptasi di dunia usaha yang baik pula.
Produktivitas kerja adalah kemampuan peserta untuk menghasilkan produk
sebagaimana yang telah ditentukan. Prestasi kerja adalah kelayakan nilai produk
yang dihasilkan oleh peserta. Kreativitas berproduksi adalah kemampuan peserta
untuk menciptakan produk baru atau memodifikasi produk lama. Sedangkan
kemampuan adaptasi adalah kelayakan peserta untuk dijadikan tenaga kerja
(recommended atau non-recommended).

Tahap Kelayakan Kerja
Pada tahap ini, tuna daksa akan diberikan pembekalan materi

kewirausahaan yang meliputi manajemen usaha dan pemasaran sekembalinya dari
kerja praktek. Selain itu juga, tuna daksa diperkenalkan cara membentuk
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kelompok usaha bersama (KUBE). Tujuan tahap ini adalah memantapkan tuna
daksa sebagai pekerja yang siap diarahkan untuk mandiri. Tahapan ini akan
berjalan sekitar 2 minggu.

Indikator keberhasilan tahap kelayakan kerja yaitu peserta mampu
memahami materi kewirausahaan, memiliki pemahaman terhadap KUBE secara
definitif maupun aplikatif, memiliki pemahaman terhadap manajemen diri dan
KUBE, dan mempunyai kesiapan diri dalam membentuk KUBE.

Tahap Kemandirian
Dalam tahap ini, diharapkan sudah terbentuk kelompok usaha bersama

(KUBE) yang secara mandiri mampu beroperasi dan berdikari, lepas dari
ketergantungan terhadap orang lain. Selain itu, tuna daksa berpotensi disiapkan
sebagai senior yang akan memimpin dan mengelola kegiatan rumah tangga
produksi meliputi mengatur usaha, mengatur produksi, mengatur keuangan dan
menangani masalah biaya produksi serta mengupayakan pekerjaan yang  lebih
variatif. Tahapan akhir program KUBE ini dilaksanakan selama 4 minggu.

Indikator keberhasilan tahap kemandirian yaitu peserta memiliki
konsistensi kerja baik, memiliki kemampuan manajemen diri dan KUBE baik,
memiliki kemampuan menyelesaikan masalah pribadi dan internal KUBE baik,
dan memiliki kemandirian kerja baik. Konsistensi kerja adalah kemampuan
peserta untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan secara
tepat. Sedangkankemandirian kerja adalah kemampuan peserta untuk
menjalankan aktivitas KUBE secara independen dan lepas dari ketergantungan
terhadap pihak lain.

Analisis Hasil Pelaksanaan Program
Dalam pelaksanaan program ini, diadakan monitoring kemajuan peserta

dan orientasi program agar mendapatkan luaran yang diharapkan, yaitu perubahan
pola pikir, sikap dan karakter tuna daksa untuk lebih menghargai dan mengerti
akan potensinya, terbentuknya keahlian dan ketrampilan dari potensi yang
dimiliki tuna daksa sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan yang
dimilikinya. Program kurikulum pembinaan ini dapat diterapkan sebagai
pemberdayaan tuna daksa dalam mencari kesempatan kerja atau bahkan membuka
lapangan pekerjaan, tuna daksa yang dibina dapat menjadi trainer atau tenaga ahli
dan ketika kembali ke lingkungan panti sosial, mereka dapat membina dan
mengajarkan skill yang didapatkan kepada teman-temannya.

Monitoring yang dilakukan meliputi setiap tahap dan hasil monitoring
dijadikan bahan analisis, meliputi: rasa senang terhadap aktivitas, aktualisasi
potensi diri, pemahaman materi motivasi, semangat kerja dan kemandirian,
hubungan dengan peserta program lain (tahap motivasi), pemahaman terhadap
berbagai bidang penjahitan, pengetahuan tentang berbagai produk dan peralatan
penjahitan, kemampuan menggunakan peralatan penjahiatan, konsistensi terhadap
bidang penjahitan yang diminati (tahap pengenalan lahan), tingkat produktivitas
kerja, prestasi kerja, kreativitas berproduksi, kemampuan adaptasi di dunia usaha
(tahap berproduksi), pemahaman terhadap materi kewirausahaan, pemahaman
terhadap KUBE secara definitif maupun aplikatif, pemahaman terhadap
manajemen diri dan KUBE, kesiapan diri dalam membentuk KUBE (tahap
kelayakan kerja), dan konsistensi kerja, kemampuan manajemen diri dan KUBE,
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kemampuan menyelesaikan masalah pribadi dan internal KUBE, serta
ketergantungan terhadap panti sosial (tahap kemandirian).

Flowchart Deskripsi Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program

Observasi Data
(11-23 Feb 06)

Survey ke PSBD Bangil
(24-26 Feb)

Izin Dinas Sosial
(27 Feb-10 Mar)

Tahap Pengenalan
Lahan(14-16 Mar)

Persiapan alat &
Beli Bahan

(13-15 Mar)

Tahap Motivasi
Awal(11-12 Mar)

Evaluasi
(16 Mar)

Evaluasi
(7 Mei)

Tahap Produksi Awal
(17 Mar-29 April)

Penyusunan
Lap. Sementara

(2-3 Mei)

Motivasi
Kesempatan Kerja
(30 April)

Magang
(1-6 Mei)

Tahap Produksi Akhir
(8-14 Mei)

Tahap Kelayakan
Kerja (15-27 Mei)

Motivasi Akhir
Entrepreneurship ahap Kemandirian Motivasi

ProduktivitasHASI(L10DJuAniN) PEMBAHASAN (29 Mei-17 Juni)
Kerja (28 Mei)

Hasil Monitoring Program Sementara
Berdasarkan jadwal  pelaksanaan, program ini  sekarang telah memasuki

tahap berproduksi bagian akhir. Beberapa tahap yang termonitoring meliputi tahap
motivasi, tahap pengenalan lahan, dan tahap berproduksi.

Monitoring Tahap Motivasi
Secara keseluruhan, peserta program telah mampu mengaktualisasikan

potensi diri dalam bidang penjahitan, senang terhadap aktivitas program, cukup
memahami pentingnya motivasi diri dalam melaksanakan suatu aktivitas. Selain
itu, juga memiliki dedikasi yang baik dalam bekerja, berusaha untuk bisa
mengaplikasikan materi ketrampilan penjahitan secara mandiri, serta sosialisasi
antar sesama peserta program.

Tabel 2. Analisis Perkembangan Masing-masing Tuna Daksa pada Tahap
Motivasi

Nama Rata-rata nilai pada motivasi ke-
1 2 3 4 5

Mashudi 74.4 76 79 82 64.6
Mashuri 71.4 71.6 74.4 76 76.4
Agus Effendi 74.4 75.8 78.2 81 81.6
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Untung H 63.5 66.4 71 73 75.4
Nunung Rini 72 75 76.8 79.4 79.8
Wiwik 58.4 63 65 69.6 72.6
Munawaroh 70.4 72 74.6 76 76.4
Akhmad Junaedi 69.8 70 72.8 74.6 75.6
Rata-rata Total 65.17857 67.48571 69.89286 72.18571 78.21429
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Grafik1. Rata-rata Perkembangan Tuna Daksa dalam Tahap Motivasi

Grafik 1 menunjukkan bahwa ada peningkatan semangat dalam setiap kali
kegiatan motivasi pada masing-masing tuna daksa. Hal ini menunjukan bahwa
program dalam tahap ini dapat dikatakan berhasil.

Gambar 2. Aktivitas Tahap Motivasi

Monitoring Tahap Pengenalan Lahan
Secara keseluruhan, peserta program telah mampu memahami berbagai

bidang penjahitan, pengetahuan tentang berbagai produk dan peralatan penjahitan,
serta kemampuan menggunakan peralatan penjahitan. Peserta program juga telah
terklasifikasi dalam subketrampilan yang diminati, yaitu menjahit dan bourdir.
Dimana ketujuh tuna daksa lebih memilih ketrampilan menjahit, sedangkan
satunya menyukai bourdir.
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Gambar 3. Aktivitas Tahap Pengenalan Lahan

Monitoring Tahap Berproduksi
Secara keseluruhan, peserta program telah mampu mengahasilkan produk,

walaupun masih diperlukan usaha untuk peningkatan ketrampilan. Hal ini
merupakan kemajuan yang berarti mengingat keterbatasan fisik peserta program.
Indikator penilaian   dilihat   dari   tiga parameter   yaitu   tingkat   produktivitas,
kreativitas membuat pola dan prestasi kerja. Dari hasil pengamatan, ternyata tuna
daksa mampu membuat jahitan, mulai dari penggambaran pola dan desain sendiri
hingga memasang kelengkapan jahitan. Tiap inovasi dan kekreatifan berbeda
antara satu dengan lainnya. Berikut adalah tabel 5 yang menunjukkan hasil
monitoring masing-masing tuna daksa dalam tahapan produksi.

Tabel 3. Analisis Perkembangan Tuna Daksa pada Tahap Berproduksi Selama 5
Minggu

Nama Rata-rata nilai dalam minggu ke-
1 2 3 4 5

Mashudi 69,7 72,3 77 77,6 79
Mashuri 51,7 53 55 58,3 60
Agus Effendi 63,3 66,7 69,3 70,7 74,7
Untung H 55,3 55,3 57 61 63,7
Nunung Rini 61,7 61,7 67 68,3 70
Wiwik 58 59 63,3 64,3 67
Munawaroh 62,7 62,7 66,3 68,7 70,7
Akhmad Junaedi 60 62,7 65,3 67,7 70
Rata-Rata Total 58,9357 59,2786 63,2357 65,5107 67,9786

Sedangkan di bawah ini, Grafik 2, menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan berproduksi dalam setiap minggunya dalam diri tuna daksa. Hal ini
membuktikan bahwa program dalam tahap ini dapat dikatakan berhasil.
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Grafik 2. Rata-rata Perkembangan Tingkat Produktivitas Kerja Masing-masing
Tuna Daksa Selama 5 Minggu dalam Masa Tahap Berproduksi

Gambar 4. Aktivitas Tahap Berproduksi

Untuk meningkatkan kemampuan adaptasi di dunia usaha, pada tahapan
ini, tuna daksa dikerjapraktikkan (dimagangkan) pada sebuah usaha konveksi
(usaha konveksi Dua Bersaudara) selama satu minggu. Kerja praktek dilakukan
dengan sistem paruh waktu artinya peserta program melaksanakan kerja praktik
secara bergiliran setiap dhari dengan durasi kerja untuk masing-masing peserta
mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Hal ini disesuaikan daya tampung obyek kerja
praktik. Monitoring perkembangan peserta pada subtahap berproduksi ini,
dilakukan oleh tim pelaksana lapangan dan pemilik usaha konveksi tersebut.

Gambar 5. Aktivitas Magang
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Tabel 3. Kemampuan Adaptasi Peserta Program

No Nama Status Kelayakan
1 Mashudi recommended
2 Mashuri recommended
3 Agus Effendi recommended
4 Untung H. recommended
5 Nunung Rini recommended
6 Wiwik recommended
7 Munawaroh recommended
8 Akhmad Junaedi recommended

Monitoring Tahap Kelayakan Kerja
Pemahaman terhadap aspek kewirausahaan mutlak diperlukan oleh tuna

daksa dalam rangka memantapkan  dirinya sebagai  pekerja ataupun pengusaha
yang mandiri dan demi kesuksesan usaha yang ditekuninya. Oleh sebab itu,
peserta program (tuna daksa) dibekali dengan materi manajemen usaha dan
pemasaran dalam tahap kelayakan kerja ini. Di samping itu, peserta program juga
dikenalkan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) baik secara definitif
maupun contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tim pengusul
mendatangkan seorang pengusaha yang mempunyai berbagai macam bidang kerja
pada Sabtu, 10 Juni 2006. Di sini pengusaha memaparkan pengalamannya mulai
dari nol berjuang untuk menjadi seorang pengusaha. Setelah itu dilakukan sharing
antara pengusaha dan tuna daksa.

Dari hasil pengamatan, ternyata tuna daksa sangat apresiatif terhadap
kewirausahaan. Terbukti, banyaknya ternyata tuna daksa sangat apresiatif
terhadap bidang kewirausahaan. Terbukti, dengan banyaknya pertanyaan yang
dilontarkan peserta (tuna daksa) hingga acara berakhir. Selain itu, tuna daksa juga
menunjukkan antusiame yang besar dalam menjawab pertanyaan pengusaha. Di
sini pengusaha memberikan berbagai wawasan dan motivasi, diantaranya tentang
kewirausahaan, distribusi, pengaturan keuangan masuk dan keluar, biaya-biaya
yang perlu diperhitungkan dalam penjahitan dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan pemahaman peserta program terhadap kewirausahaan
belum mencukupi sebagai standar pengusaha atau pekerja. Oleh sebab itu,
dilakukan simulasi aplikatif mengenai manajemen usaha dan pemahaman intensif
menganai manajemen pemasaran. Dari hasil monitoring diketahui pula bahwa
peserta program mulai memahami hakikat kelompok usaha bersama, tetapi belum
mencukupi untuk terbentuknya kelompok usaha bersama. Oleh sebab itu,
diberikan simulasi (tersebut di atas) yang juga menitikberatkan pada aspek
sosialisasi antar peserta program.

Monitoring Tahap Kemandirian
Saat laporan ini dibuat, program telah sampai pada awal tahap

kemandirian. Beberapa indikator terbentuknya KUBE telah mulai menunjukkan
hasil. Peserta program telah memahami pentingnya kebersamaan dalam bekerja
(pentingnya pengorganisasian usaha). Rencananya, dalam beberapa minggu ke
depan, peserta program akan diberikan simulasi pengorganisasian suatu usaha
untuk menentukan kapabilitas tuna daksa dalam membentuk KUBE. Diharapkan
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di akhir program ini, para tuna daksa telah mampu membentuk KUBE dan
menjalankannya secara mandiri atau minimal mereka memahami dengan
sungguh-sungguh tahap persiapan pembentukan KUBE sehingga mereka dapat
menjadi inisiator, konseptor, dan founder KUBE di lingkungannya.

Analisis Monitoring Umum
Pada dasarnya pelaksanaan program  dibagi menjadi dua tim yaitu tim

pelaksana lapangan dan tim pengonsep. Tim pelaksana meliputi tim pengajar
PRSBD Suryatama Bangil dengan jam kerja 08.00-15.00 WIB setiap hari Senin
hinga Jumat. Sedangkan tim pengonsep meliputi tim pengusul PKM. Tim
pelaksana bertugas melaksanakan program sebagaimana konsep yang telah dibuat
dan mengadakan monitoring kegiatan bersama tim pengonsep.

Secara umum program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan
hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi sasaran. Namun, terdapat satu kendala
dalam pelaksanaan program yaitu tingkat pendidikan peserta program tidak sama
sehingga tim pelaksana mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi. Hal ini
diatasi dengan dilakukannya penjelasan ekstra melalui personal closing. Personal
closing ini hanya dapat dilakukan untuk membantu pemahaman materi yang tida k
terlalu berat, untuk materi yang berat seperti manajemen usaha dan pemasaraan
serta KUBE itu sendiri, perlu dilakkukan simulasi. Berdasarkan hasil pengamatan,
hasil pelaksanaan program sudah mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya
indikator keberhasilan terwujud secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan
konsistensi peserta program dalam aktivitas ini.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil monitoring program sementara, dapat disimpulkan

beberapa kesimpulan sementara dari pelaksanaan pemberdayaan potensi tuna
daksa melalui program kurikulum persiapan pembentukan kelompok usaha
bersama meliputi: peserta program mampu memahami pentingnya motivasi diri,
peserta program mampu telah mengenali bakat dan minatnya dalam bidang
penjahitan, peserta program telah mampu menghasilkan produk-produk
penjahitan, peserta program memilki kemampuan adaptasi yang cukup baik di
dunia usaha, serta peserta program cukup dalam memahami aspek kemandirian
dan kewirausahaan.
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