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Soetomo Surabaya ABSTRAK Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak 

terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial 

berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.  

 

Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas 

serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia 

melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang 

utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial 

masyarakat lambat laun dapat ditingkatkan.  

 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial pemerintah memberikan program-program 

pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dan 

pendampingan kepada masyarakatnya. Program pemberdayaan masyarakat ini 

difokuskan pada perempuan. Program pemberdayaan di Kecamatan Gubeng ini 

mengambil tema tentang pembuatan Souvenir Pernikahan (Towel Cake) di harapkan 

dapat memberikan ide usaha kepada masyarakat khususnya perempuan.  

 



Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kurang 

mampu khususnya wanita rawan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara layak, sehingga kedepannya mereka bisa membuka usaha dirumah. Selain itu 

dengan adanya pelatihan-pelatihan ini di harapakan masyarakat khususnya perempuan 

mampu menggali potensi yang ada dan di kembangkan sehingga perempuan dapat 

menjadi penggerak ekonomi dan perubahan bangsa. Kata Kunci : Souvenir, peningkatan 

ekonomi, Sosial.  

 

PENDAHULUAN Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dipisah kan dengan kemajuan 

SDMnya, karena SDM merupakan salah satu peranan penting dalam pembangunan 
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melakukan pembangunan suatu bangsa. Kemajuan SDM sering ditandai dengan 

meningkatnya kesejahteraan sosial.  

 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang 

layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).  

 

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari 

pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif 

dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya 

konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang 

direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan 

keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, 

berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun 

dapat ditingkatkan.  

 

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial pemerintah memberikan program- program 

pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dan 

pendampingan kepada masyarakatnya. Program pemberdayaan masyarakat ini 

difokuskan pada perempuan, didalam pemberdayaan perempuan terdapat kesetaraan 

gender yang menjadi perhatian. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- 

laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial 



budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta 

kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.  

 

Program pemberdayaan ini sudah berkembang pesat di perkotaan maupun di 

pedesaan. Program tersebut diselenggarakan berdasarkan permasalahan di setiap 

daerah masing-masing berdasarkan kebutuhannya sehingga program pemberdayaan 

tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.  

 

Sehingga sebelum dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan maka terlebih 

dahulu dilakukan identifikasi surveInovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 2 
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pelatihan di Kecamatan Gubeng ini mengambil tema tentang pembuatan Souvenir 

Pernikahan (Towel Cake) di harapkan dapat memberikan ide usaha kepada masyarakat 

khususnya perempuan.  

 

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kurang 

mampu khususnya wanita rawan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara layak, sehingga kedepannya mereka bisa membuka usaha dirumah. Selain itu 

dengan adanya pelatihan-pelatihan ini di harapakan masyarakat khususnya perempuan 

mampu menggali potensi yang ada dan di kembangkan sehingga perempuan dapat 

menjadi penggerak ekonomi dan perubahan bangsa.  

 

METODE PELAKSANAAN B er d a s ar k a n u ra i a n s e b e lu m n y a , s e r ta h a sil 

diskusi d e n g a n mit ra , m a k a p r io r it a s p er m a s a l a h y a n g h ar us dis e l e s 

a ik a n b e r s a ma m i t r a a d a l a h m a n a j e m e n usaha dan pemasaran dalam m 

e l a kuk a n pengembangan usaha selanjutnya. T a h ap 1, Perencanaan . Langkah – 

langkah tersebut yaitu : a.  

 

mempersiapkan materi pelatihan bersama dengan tim pengabdian dari survey awal 

yang dilakukan kepada mitra. b. melakukan diskusi tentang kebutuhan mitra T a h ap 2 , 

P e l a ks a n aa n . P a da t a h a p p e l a ks a n aa n ini langkah-langkah yang 

digunakan yaitu : a. m e mb er ik a n materi p e ng e t a hu a n dan m e mbuka wawasan 

kepada mitra b.  

 

pelatihan , melalui pemberian materi dan diskusi dengan mitra Tahap 3, Evaluasi . Pada 

tahap ini untuk mengevaluasi pelatihan dan pendampingan. a. Mengetahui faktor 

penghambat dan pendorong dalam pelatihan dan pendampingan b. Memberikan solusi 

terhadap faktor penghambat dan pendorong dalam pelatihan dan pendampingan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Pelatihan pembuatan Towel Cake ini dilaksanakan 



pada tanggal 26 September 2017 di Kecamatan Gubeng ini dihadiri oleh 40 peserta 
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Towel cake ini dipilih dikarena kan muda dan bahannya muda di dapat. Berdasarkan 

analisis situasi dan permasalahan yang terjadi pada mitra maka solusi yang dapat kita 

berikan adalah memberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan 

keterampilan untuk masyarakat kecamatan Gubeng yang khususnya perempuan 

mengenai pembuatan Sovenir Towel Cake sebagai peluang usaha Bagi wanita rawan 

sosial ekonomi. Program pelatihan ini dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama 

antar Tim dan Mitra (Kecamatan Gubeng) dengan masyarakatnya.  

 

Jumlah pelatihan sebanyak 40 orang. Program pelatihan dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu dengan ceramah, diskusi dan praktek. Metode ceramah dilakukan oleh tim 

Pelatih tentang Pembuatan Towel Cake. Selanjutnya metode praktek pembuatan Towel 

Cake dengan berbagai bentuk dan menghiasnya sesuai dengan bahan yang ada.  

 

Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi serta monitoring untuk mengetahui 

seberapa kemampuan peserta dalam mempraktekan pembuatan Towel cake tersebut. 

Kreaasi Towel Cake ini sekarang lagi naik daun karena tampilan yang sangat mirip 

dengan aslinya dan kegunaan yang fungsional maka cake handuk ini sekarang banyak 

dijadikan souvenir pernikahan towel cake/towel cake gift , parcel, bingkisan ultah, kado 

kelahiran.  

 

Dengan macam-macam bentuk antara lain : ice cream, roti/cake gulung, cake potong, 

bluder/bolu, cake hati, masakan jepang, donut, sandwitch, dll dan atasnya diberi toping 

macam-macam buah chery, strawberry, coklat dan sebagainya yang sangat mirip 

dengan aslinya, membuat souvenir yang satu ini mendapatkan perhatian dan sasaran 

orang yang mau usaha souvenir karena pembuatan yang sangat mudah dengan handuk 

macam-macam warna kita gulung dan lipat2 diberi toping siap dikemas dan dipasarkan.  

 

Pembuatan Towel Cake tidak memerlukan keahlihan khusus, semua orang dapat 

membuatnya selain mudah bahan-bahannya juga tidak sulit didapatkan. Dengan bahan- 

bahan yang terjangkau tetapi kita dapat membuat kreasi yang bernilai ekonomis tinggi. 

Pada kegiatan pelatihan ini semua peserta sangat berantusias dalam mempraktekan 

Towel Cakenya.Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 2 No.1  
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Gambar 1. Praktek Pembuatan Souvenir Towel Cake Gambar 2. Praktek Pembuatan 

Souvenir Towel CakeInovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 2 No.1 201 9 
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Bersama Mitra Pelatihan Hasil yang sudah dicapai dalam pengabdian ini adalah : ? 

Memberikan pembelajaran dan pendampingan dalam memperbaiki ekonomi keluarga 

dari hasil pelatihan dan pendampingan yang sudah di dapat. ? Me m berikan wacana 

dan penjelasan kepada mitra dalam pengabdian ini bagaimana memasarkan produk 

yang dihasilkan agar tetap disukai dan diminati oleh masyarakat/konsumen dan bisa 

terus mengembangkan inovasi-inovasi baru. Melalui media sosial ((WhatsApp, Line, BB, 

Facebook).  

 

Realisasi hasil pelatihan dan pendampingan ini adalah : Mitra (ibu-ibu PKK ) yang ada di 

Kecamatan Gubeng Surabaya, mencoba mempraktekkan apa yang sudah di dapat 

selama pelatihan dengan menjual produk yang dihasilkan meski masih dalam skala kecil. 

Karya berupa macam-macam bentuk dari towel (handuk) yang sudah dihasilkan oleh 

mitra, dijual ke tetangga, teman dengan harga yang terjangkau.  

 

Dengan demikian, diharapkan dari hasil tersebut bisa menambah pemasukan dari mitra. 

Luaran Yang Dicapai L u a ra n yang diharapkan dari adanya pelatihan dan 

pendampingan ini sebagaiInovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 2 No.1 201 
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peningkatan Iptek di masyarakat melalui pengelolaan manajemen pada mitra 

sedangkan luaran tambahan berupa produk/barang.  

 

Evaluasi Yang Dilakukan Kepada Mitra : Karena mitra (ibu-ibu rumah tangga ) yang 

tergabung dalam PKK adalah mayoritas ibu rumah tangga yang lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah, awalnya memang memerlukan pendekatan dan 

kesabaran dalam mengarahkan dan memberi pelatihan. Tapi beruntung mitra kita 

adalah ibu-ibu yang handal, mau untuk di ajak kerjasama, sehingga selama pelatihan 

berlangsung bisa berjalan lancar dan kondusif.  

 

Dari ibu-ibu yang mengikuti pelatihan kami selama ini, hanya beberapa bahkan bisa 

dihitung dengan jari yang mau mempraktekkan langsung di rumah, hasil selama 

mengikuti pelatihan dengan membuat dan menjual produk setelah pelatihan selesai. 

Kebanyakan dari ibu-ibu/ mitra kita sudah terbagi/habis waktunya untuk mengurusi 

keperluan rumah tangga, sehingga untuk memulai membuat sebuah karya produk dari 

setiap pelatihan yang kita lakukan, membutuhkan pengarahan dan pemahaman bahwa 



hasil dari produk yang dibuat bisa menambah penghasilan mitra juga.  

 

Untuk itu harus dilakukan pendampingan secara terus menerus agar apa yang sudah di 

dapat dari pelatihan tidak berhenti begitu saja/sia-sia.Inovasi Manajemen dan Kebijakan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 6.1.  

 

Kesimpulan Kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan berupa pembuatan souvenir 

towel cake yang dilakukan oleh mitra dalam hal ini ibu-ibu PKK di Kecamatan Gubeng 

Surabaya, dapat menambah wawasan dan ketrampilan, sehingga di harapkan dengan 

kegiatan pengabdian yang tim lakukan ini, mitra bisa mempraktekkan, berinovasi sesuai 

dengan keinginan pasar/masarakat sehingga diharapkan dapat menambah pemasukan 

/peningkatan ekonomi bagi mitra, meski masih menemui kendala, seperti ketidak 

konsistensian mitra setelah pelatihan berakhir. Kebanyakan dari mitra masih belum 

mempraktekkan hasil pelatihan dengan maksimal. 6.2. Saran Saran yang bisa diberikan 

yaitu : a.  

 

Hendaknya dalam pendanaan yang diberikan. lebih besar dari saat ini , sehingga 

pelaksanaan pengabdian masyarakat akan dapat lebih maksimal. Terutama membantu 

mitra untuk melakukan lebih maksimal dan mendalam. b. Setelah mendapatkan materi 

pelatihan dan pendampingan dari tim pengabdian pada masyarakat, Mitra sangat 

berharap adanya pendampingan kembali untuk evaluasi produk sebelumnya dan 

tambahan ketrampilan yang baru.Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 2 

No.1  
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Hantaran dari bahan Handuk. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
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