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RINGKASAN
Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada anggota Ikatan Wanita ( IW ) ini
untuk menambah pengetahuan dan keterampilan membuat hantaran pengantin,
pada ibu-ibu anggota IW yang terdiri dari ibu-ibu Dosen, Karyawati dan Istri
Dosen dan Karyawan di Lingkungan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
Metode yang dipilih untuk melaksanakan pengabdian ini adalah sebagai
berikut: 1) Pemberian Materi dengan metode ceramah dan Diskusi/tanya jawab
yang berkaitan dengan materi yang digunakan untuk keterampilan pembuatan
hantaran pengantin, 2) metode praktek digunakan pada saat tutor memperagakan
proses pembuatan hantaran pengantin,kemudian peserta diminta melaksanakan
praktik membuat hantaran pengantin dengan bimbingan tutor.
Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para
ibu- ibu anggota IW terkait masalah keterampilan pembuatan hantara pengantin,
sehingga nantinya setelah mempunyai pengetahuan dan keterampilan tersebut
para ibu – ibu anggota IW diharapkan dapat memanfaatkan waktu luang yang
dimilikinya untuk kegiatan yang positif.
Kata kunci: Hantaran Pengantin,Waktu Luang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Analisis Situasi
Pada Umumnya Ibu-ibu Anggota IW Berprofesi sebagai Dosen maupun

Karyawati, namun pada hari Sabtu dan Minggu masih ada waktu luang yang bisa
di gunakan untuk melakukan kegiatan yang positif diantaranya keterampilan
pembuatan hantaran pengantin.
Hantaran biasanya terdiri dari seperangkat alat sholat, busana, kosmetik,
kain panjang, kain kebaya, perlengkapan mandi dan lain-lain yang dihias
sedemikian rupa sehingga tampil cantik dan menarik. Namun untuk
membuatnya diperlukan banyak latihan dan ketekunan. Saat ini hantaran
pengantin dapat dijadikan sumber penghasilan tambahan khususnya bagi remaja
putri dan ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang, sehingga dengan
waktu luang tersebut mereka dapat diberdayaan untuk melakukan kegiatan yang
positif.
Berdasarkan permintaan ibu-ibu anggota IW untuk mengisi waktu luang
dengan menambah pengetahuan dan keterampilan pembuatan hantaran pengantin.
Pada pengabdian ini akan diajarkan cara-cara membuat aneka bentuk
hantaran berbahan dasar perlengkapan sholat ,kain, busana ,handuk, dan lain-lain
untuk memanfaatkan waktu luang bagi para ibu-ibu anggota Ikatan Wanita ( IW )
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, sehingga mereka dapat mengisi waktu
luangnya dengan kegiatan yang positif yang dapat memberikan tambahan
pengetahuan dan keterampilan.

1.2. Permasalahan Mitra
a. Identifikasi Permasalahan Mitra.
Berdasarkan hasil permintaan ibu-ibu anggota IW, masalah yang dihadapi
ibu-ibu anggota IW Universitas Dr. Soetomo Surabaya yaitu :
1. Ibu-ibu Anggota IW tersebut hanya menghabiskan waktu luangnya untuk
kegiatan yang kurang bermanfaat seperti nonton TV atau sekedar jalanjalan ke Mall Bersama keluarga atau teman-teman.
2. Belum adanya kegiatan yang dapat menambah keterampilan dan
pengetahuan para ibu-ibu anggota IW. .
b. Justifikasi Permasalahan yang Harus Ditangani.
Sebagaimana didalam Identifikasi permasalahan Ibu-ibu anggota IW
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, menyampaikan kepada Tim pengurus IW,
bahwa permasalahan yang dialami yaitu:
1. Ibu-ibu anggota IW menginginkan adanya kegiatan positif untuk mengisi pada
acara pertemuan rutin bulanan IW.
2. Ibu-ibu anggota IW belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang
hantaran.
1.3. Tujuan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ( PPM )
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan khalayak sasaran
( anggota IW Universitas Dr. Soetomo Surabaya ) agar memiliki
pengetahuan tentang pentingnya memanfaatkan waktu luang dengan
kegiatan yang positif yaitu dengan membuat hantaran pengantin.
1.4 Manfaat Kegiatan PPM
Dengan

diadakannya

pelatihan

keterampilan

pembuatan

hantaran

bermanfaat untuk:
a. Menambah pengetahuan para ibu- ibu anggota IW tentang pentingnya
memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang menguntungkan dan
bermanfaat.
b. Menambah keterampilan ibu-ibu anggota IW dalam membuat hantaran

pengantin
BAB II
SOLUSI DAN TARGET LUARAN
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh anggota Ikatan Wanita
(IW) Unitomo, maka solusi yang ditawarkan untuk dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi adalah dengan memberikan program pelatihan
keterampilan

pembuatan

hantaran

kemanten

yang

dilakukan

dengan

menggunakan metode kegiatan sebagai berikut:
1. M e n g g u n a k a n

Metode ceramah dan Diskusi /tanya jawab,

digunakan pada waktu menyampaikan materi kegiatan yaitu materi
tentang kreatifitas membuat hantaran lamaran
2.

Metode demonstrasi serta latihan praktek,digunakan pada waktu
pembuatan hantaran pengantin. Seperti beberapa contoh berikut :

Terbuat dari Handuk

Terbuat dari Mukenah dan Sajadah

Terbuat dari Sprei, Bantal dan Guling

Terbuat dari Kain .

Sedangakan rencana target capian luaran yang diharapkan dari adanya
program pengabdian masyarakat ini, disajikan dalam tabel 1 berikut :
Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran
N

Jenis Luaran

Indikator Capian

o
1
2
3

Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding
Publikasi pada media masa ( cetak/elekronik)
Peningkatan pengetahuan dan Keterampilan pada

Draf
Draf
Ada

4
5
6

mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi
Peningkatan kwantitas dan kwalitas SDM
Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat
Peningkatan ketentraman dan kesehatan masyarakat

Ada
Ada
Ada

7
8

( mitra masyarakat umum )
Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/ barang
Hak kekayaan intelektual ( paten, paten sederhana, hak

Jasa
Draf

cipta,
9

merk

dagang,

desain

produk

industri,

perlindungan varitas tanaman, perlindungan topografi
Buku ajar

Tidak Ada

BAB III. METODE PELAKSANAAN
Rencana Tahapan kegiatan untuk mewujudkan atas solusi yang ditawarkan
disajikan pada Tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2. Rencana kegiatan
No Rencana Kegiatan
1
Koordinasi antara anggota
pelaksana
dengan
Ketua
pengurus IW Unitomo
2

3
4
5

Tim
dan

Indikator Hasil
Menghasilkan kesepakatan waktu
pelaksanaan pelatihan antara tim
pelaksana PPM dengan Ibu-ibu
anggota IW.
Susunan Acara dan Tanggal
Kegiatan
serta
Jenis-Jenis
hantaran yang akan di praktekan.

Perencanaan teknis pelatihan yang
akan dilaksanakan sehingga bisa
berjalan dengan baik sesuai dengan
rencana.
Mempersiapkan segala sesuatu yang Tersedia tempat pelatihan, bahan,
terkait dengan pelatihan
materi pelatihan keterampilan
pembuatan hantaran.
Pelaksanaan
pemberian
materi Materi dalam bentuk hard copy
pelatihan dalam ceramah tentang dan soft copy
pembuatan hantaran
Pelatihan dan praktik pembuatan Ibu-ibu mampu mempraktekkan
hantaran
materi
yang
sudah
di
berikan.mampu
menghasilkan
beraneka ragam jenis hantaran.

6

Pembuatan Laporan

Laporan Pengabdian

Dalam Kegiatan ini diharapkan partisipasi Ibu-ibu anggota IW dalam pelaksanaan
program adalah berperan aktif dalam setiap pelatihan yang diprogramkan dan
sanggup mengimplementasikan hasil pelatihan.

BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1.Kelayakan Perguruan Tinggi
Program Pengabdian Bagi Masyarakat, ini diusulkan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang
memiliki visi dan misi sejalan dengan Program DIKTI tentang Pengabdian
Masyarakat dan berkomitmen untuk ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan
dan mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di bidang perekonomian, pertanian, penerapan teknologi dan
pemberdayaan masyarakat. Unitomo Surabaya telah berdiri sejak tahun 1961 dan
saat ini telah memiliki berbagai karya pengabdian masyarakat baik dalam
merancang dan membuat mesin maupun pendampingan manajemen bagi UKM di
Jawa Timur, dan ini telah dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama
dengan Instansi Pemerintah dan swasta.
4.2.Pelaksana Kegiatan
Kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan hantaran yang diusulkan ini
akan dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang yang memiliki

banyak

pengalaman

dibidang

pendampingan

dibidang,

perancangan,

pengembangan produk dan penerapan teknologi tepat guna. Sedangkan susunan
tim pelaksana dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

N
o
1

2

3

Tabel 3. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan
Nama dan Jabatan
Bidang
Tugas
dalam Tim Penelitian
Keahlian
 Koordinasi dengan Ketua
Manajeme
IW
Dra. Sri Susilowati, Msi
n
 Bertugas memberikan
Praktek pelatihan dalam
pembuatan hantaran
pengantin
Ilya farida, SE, MM
Manajeme  Bertugas memberikan
n
pendampingan terhadap ibuibu anggota IW pada saat
praktek.
 Memberikan materi dengan
metode ceramah dan
diskusi.
Dra. Wiwik Budiarti, MM EP
 Bertugas memberikan
pendampingan terhadap ibuibu anggota IW pada saat
praktek.
 Memberikan materi dengan
metode ceramah dan
diskusi.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Pelatihan.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran Kelompok ibu-ibu anggota
IW Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Kegiatan Pelatihan Keterampilan
pembuatan hantaran pengantin ini diharapkan berguna atau bermanfaat untuk
menambah pengetahuan dan keterampilan para ibu-ibu anggota IW tentang
pentingnya memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang menguntungkan
dan bermanfaat, menambah keterampilan ibu-ibu anggota IW dalam membuat
hantaran. Kegiatan Pelatihan Keterampilan pembuatan hantaran ini dilaksanakan
dalam 2 ( dua ) tahap kegiatan :
1. Pengenalan Bahan Baku dan Bahan-Bahan Penolong Hantaran
Pengantin.
1.1.

Dokumentasi Mukenah sebagai Bahan Baku Masjid dan BahanBahan Penolong lainnya.

1.2.

Dokumentasi Handuk sebagai bahan baku Marmut dan BahanBahan
Penolong lainnya.

1.3.

Dokumentasi Sarung Bantal sebagai bahan baku Angsa dan
BahanBahan Penolong lainnya.

1.4.

Dokumentasi Kerudung sebagai Bahan Baku Bunga dan BahanBahan
Penolong lainnya.

2. Pemberian Pelatihan dan Praktek Pembuatan Hantaran Pengantin
(Bunga, Masjid dan Marmut).

Beberapa dokumentasianya sebagai berikut :

BAB VI
PENUTUP

6.1. Simpulan
Berdasarkan Hasil Kegiatan Program Pelatihan Keterampilan Pembuatan
Hantaran pada Kelompok Ibu-ibu anggota Ikatan Wanita ( IW ) Universitas Dr.
Soetomo Surabaya, maka

pelaksanaan

Kegiatan

pelatihan

keterampilan

pembuatan hantaran, dapat di simpulkan sebagai berikut :
1. Para anggota IW tertarik, senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan
Pelatihan keterampilan pembuatan hantaran.
2. Para anggota IW setelah mengikuti kegiatan pelatihan bisa memahami
pentingnya kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan hantaran, sehingga
mereka dapat memanfaatkan waktu luang mereka untuk melakukan
kegiatan positif.
6.2. Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka kegiatan pelatihan keterampilan
pembuatan hantaran, ini dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan kegiatan pengabdian lanjutan, tentang variasi bentuk
hantaran.
2. Diharapkan Ibu-ibu anggota IW tetap mencoba berkreasi dengan berbagai
bentuk sesuai selera
3. Bagi Ibu-Ibu Anggota IW yang sudah mahir bisa menularkan
kreatifitasnya ke putra-putrinya atau ke tetangganya.
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