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Abstrak 
Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan, dan motivasi para kader BKB dan BKL di Desa Klitren, 
Yogyakarta. Sebanyak 54 orang terlibat sebagai peserta baik yang berasal dari anggota 
kader maupun pengurus desa. Metode pelaksanaan dalam program ini adalah metode 
pelatihan yang mana pada seluruh kegiatan para peserta berpartisipasi secara aktif baik 
yang terfokus pada pengayaan pengetahuan tentang kebutuhan para balita dan BKL 
maupun diskusi antar peserta yang berasal dari tempat-tempat atau RT (Rukun Tetangga) 
yang berbeda. Hasil menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan dalam hal 
pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dalam menjalankan BKB dan BKL. Selanjutnya, 
para kader akan menggiatkan kembali kegiatan kader BKB dan BKL. Mereka yang sudah 
memiliki  program yang sudah berjalan dengan baik akan membantu rekan kader yang lain 
yang sedang berusaha untuk meningkatkan layanan BKB dan BKL. 
 
Kata kunci: Kader Bina Keluarga Balita, Kader Bina Keluarga Lansia, Pemberdayaan 
 

PENDAHULUAN 

Kondisi daerah dan batas administratif 

Kelurahan Klitren terdiri dari 16 RW yang terletak di Kecamatan Gondokusuman. 

Daerah ini merupakan daerah perkotaan yang memiliki karakteristik masyarakat 

beranekaragam, baik dilihat dari mata pencarian hidup, pendidikan maupun etnis serta 

agama.. 

Adapun Kelurahan Klitren mempunyai potensi wilayah sebagai berikut : 

a. Merupakan daerah perkotaan yang di huni oleh beranekaragam budaya dan 

karakteristik masyarakat; 

b. Kelurahan Klitren terdiri dari 16 RW yang masing-masing memiliki potensi yang 

berbeda; 

c. Merupakan daerah yang mempunyai kegiatan BKB dan BKL;  

d. Letak Kelurahan Klitren sangat strategis karena merupakan daerah yang 

dibelah oleh jalan protokol Jalan Urip Sumoharjo dan berlokasi dekat dengan 

beberapa Perguruan Tinggi, bahkan di dalamnya ada beberapa Akademisi. 
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Berdasarkan potensi yang dimiliki, kelurahan Klitren menjadi daerah yang aktif 

dalam menyelenggarakan program-program kegiatan masyarakat terutama kegiatan BKB 

dan BKL. Namun demikian,  masing-masing RW memiliki perbedaan dalam mengelola BKB 

dan BKLnya yang disebabkan oleh kualitas dan keterampilan kader yang berbeda-beda. 

Selain itu secara umum juga dikarenakan terbatasnya pelatihan yang mereka ikuti sehingga 

keterampilan mereka juga terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas keterampilan para kader BKB dan BKL diperlukan pelatihan sehingga para kader 

dapat memiliki kualitas dan keterampilan yang kurang lebih seragam dan dapat 

mengakomodasi potensi masyarakatnya yang beragam. 

Kelurahan Klitren dibatasi oleh 4 wilayah administrasi yang berbeda yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Batas Administratif 

No Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan 

1 Utara Catur Tunggal Depok 

2 Barat Terban Gondokusuman 

3 Timur Demangan Gondokusuman 

4 Selatan Baciro Gondokusuman 

     Sumber Kelurahan Klitren 

Data kependudukan 

Luas wilayah Kelurahan Klitren adalah 68,41 Km2. Dari luas wilayah ini terdapat 

tiga kampung tempat tinggal penduduk yaitu Kampung Klitren Lor (RW 01 sampai 06), 

Kampung Iromejan (RW 07 sampai 10), serta Kampung Kepuh dan Balapan (RW 11 

sampai 16). Kampung Klitren Lor dan Balapan ada di sebelah selatan Jalan Urip 

Soumoharjo sedangkan yang di sebelah urara jalan adalah Kampung Iromejan dan Kepuh. 

Pada akhir tahun 2013 jumlah penduduk keseluruhan 10.379 jiwa yang terdiri dari 5.104 

jiwa laki-laki dan 5.275 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 16 RW 

dengan jumlah KK 3.081, yang berdasar kelompok umur mencakup 0 - 15 tahun berjumlah 

2.107 jiwa, 16 - 65 berjumlah 7.580 jiwa, dan di atas 65 tahun berjumlah 692 jiwa.  

Kondisi Sosial dan Ekonomi 

 Khidupan sosial masyarakat di Kelurahan Klitren dapat dikelompokkan ke dalam 

kelas sosial atas, menengah, dan mayoritas kelas bawah. Atas dasar tingkat pendidikan 

penduduk dapat diperoleh gambaran di dalam taberl 2 berikut ini. 

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

1. Taman Kanak-kanak 1.039 
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2. Sekolah Dasar   696 

3. SMP 1.330 

4. SMA/SMK 3.139 

5. Akademi/D1-D3   814 

6. Sarjana 1.817 

7. Pascasarjana   161 

 Penduduk Kelurahan Klitren mayoritas berada pada tingkat usia produktif, yaitu usia 

antara 21 – 49 tahun. Kelompok usia ini menandakan melimpahnya tenaga kerja di daerah 

tersebut. Dengan kondisi penduduk seperti ini maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang  

memadai yang dapat menampung mereka agar bisa bekerja. Di Kelurahan Klitren memiliki 

kawasan pertokoan di kanan kiri Jalan Urip Sumoharjo yang mampu menampung cukup 

besar tenaga kerja. Selain mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh dan dalam bidang 

jasa, mereka juga mengembangkan usaha penyewaan property berupa kost, perdagangan, 

dan pegawai negeri maupun swasta. Namun demikian masyarakat di Kelurahan Klitren 

masih banyak yang hidup pada kondisi pra sejahtera. Berikut adalah data statistik mata 

pencaharian penduduk di Keluarahan Klitren. 

Tabel 3. Matapencaharian Penduduk  

No. Jenis Matapencaharian Jumlah Penduduk 

1. Pegawai Negeri Sipil  388 

2. TNI/Polri   37 

3. Pegawai Swasta 2.430 

4. Pedagang/warung    76 

5. Tani/Buruh Tani     3 

6. Pertukangan     9 

7 Pensiunan 288 

8. Bidang Jasa 1.442 

 

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, maka program pengabdian 

masyarakat ini bertujuan untuk mengembangan pengetahuan kader BKB dan BKL dalam 

memberikan layanan dalam kegiatan BKB dan BKL, meningkatan ketrampilan kader BKB 

dan BKL agar lebih aktif dan giat di dalam menyelenggarakan program, memotivasi 

keluarga yang mempunyai balita dan lansia untuk hadir dalam kegiatan pertemuan rutin 

BKB dan BKL, dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatan BKB dan BKL. 

METODE  

Sasaran kegiatan ini adalah kader BKB dan BKL se-kelurahan Klitren sebanyak 50 

orang. Untuk mencapai tujuan program ini, metode yang akan digunakan adalah: 

1. Metode diskusi terfokus (focused group discussion). Metode ini ditujukan untuk 
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mengukur dan menampung kebutuhan kader beserta hambatan-hambatannya 

dalam menjadi kader BKB dan BKL. 

2. Metode caramah bervariasi, yaitu untuk memberikan informasi dan motivasi tentang 

pemberdayaan kader BKB dan BKL. 

3. Metode kerja kelompok (workshop), yaitu memberikan kesempatan kepada 

kelompok sasaran untuk melakukan praktek dalam melakukan program kegiatan 

BKB dan BKL. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian pada masyarakat di kelurahan Klitren 

secara umum sudah berjalan dengan lancar dan berhasil tepat mencapai tujuan yang 

direncanakan semula. Berdasarkan evaluasi pre dan post test dalam kegiatan tersebut, 

hasil menunjukkan bahwa para kader BKB dan BKL mengalami peningkatan dalam hal 

pelayanan. Selain dari materi yang diperoleh dari pemateri tim pengabdi, para peserta juga 

saling bertukar pengalaman dan pikiran mengenai pengelolaan dan pelaksanaan program-

program BKB dan BKL. 

Dalam proses kegiatan, para peserta juga berkesempatan untuk berkreasi 

membuat metode pembelajaran melalui drama, lagu, tari, dan dongeng. Para peserta telah 

bekerja sama dalam kelompok-kelompok untuk membuat dan mempraktikannya dan 

dilanjutkan evaluasi dari para peserta lain. Setelah aktivitas tersebut, para peserta semakin 

giat dan termotivasi untuk menggalakkan kegiatan BKB dan BKL di lingkungan tempat 

mereka tinggal. Indikasi ini dilihat dari hasil evaluasi paska pelaksanaan program yang 

dilakukan dengan sarasehan.  

Dari segi kehadiran peserta, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 hadir 

sebanyak 54 orang sedangkan tim pengabdi 6 orang yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa. Sedangkan pada hari berikutnya, Sabtu 23 Agustus 2014, Peserta yang hadir 

berjumlah 45 orang dan tim pengabdi 6 orang. 

Pada hari kedua, kader BKB dan BKL tidak dapat menghadiri program pengabdian 

semua dikarenakan ada kepentingan lain yang bertepatan dengan agenda PPM pada hari 

itu. Pada awalnya program akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari tanggal 22 sampai 

tanggal 24 Agustus 2014. Namun dikarenakan ada agenda yang diselenggarakan oleh 

Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu pertemuan dengan orang tua mahasiswa baru, maka 

kegiatan PPM dipadatkan menjadi 2 hari. Walau demikian, substansi materi atau jumlah 

keseluruhan jam tidak terkurangi karena pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 telah 

dialokasikan waktu yang lebih dari yang direncanakan semula. Secara keseluruhan alokasi 

waktu pelaksanaan PPM ini telah mencapai 24,5 jam. 
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Pada kesempatan pengabdian ini selain tim telah berhasil memfasilitasi para 

peserta untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, tim pengabdi juga telah 

mengidentifikasi keperluan untuk memberikan pendampingan lebih lanjut berkenaan 

dengan pengelolaan kader BKB dan BKL di kelurahan Klitren. Kenyataan bahwa jumlah 

kader yang terbatas, bahkan tidak tersedia pada tingkat RW telah menginspirasi tim 

pengabdi betapa pentingnya para kader BKB dan BKL untuk dikembangkan peran dan 

potensinya. Mengingat jumlah lansia dan balita yang terus bertambah, tim pengabdi perlu 

memprioritaskan bahwa selanjutnya perlu untuk dibentuk kader BKB dan BKL pada tingkat 

RW sehingga pembinaan masyarakat terutama mereka yang telah lanjut usia dan balita 

dapat dilakukan dengan maksimal. Mulai bulan September ini di tiap-tiap RW segera akan 

membentuk kelompok BKL dan BKB dan tim pengabdi akan memberikan pendampingan. 

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini didukung oleh beberapa faktor 

misalnya antusiasme para kader BKB dan BKL sebagai pesesrta dalam program 

pengabdian ini, kesadaran antar para kader untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan 

tugasnya dalam masyarakat, dukungan dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan 

pelayanan yang optimal bagi para balita dan lansia. 

Namun demikian, kegiatan pengabdian ini masih mengalami beberapa kendala 

misalnya kegiatan pengabdian bertepatan dengan agenda-agenda lain yang dimiliki oleh 

para peserta dan juga pengabdi sehingga perlu diadakan kesepakatan mengenai waktu 

yang sesuai untuk melaksanakan program pengabdian ini, dan masyarakat yang tertarik 

untuk menjadi kader BKB dan BKL masih terbatas jumlahnya sehingga menyulitkan bagi 

para kader yang sudah aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun untuk keperluan 

regenerasi para kader. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Adanya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader BKB 

dan BKL telah membuat para kader yang ada di Desa Klitren antusias. Ketertarikan 

mereka untuk terlibat dan turut serta dalam program ini semata didasari oleh kesadaran 

bahwa balita dan lansia perlu memperoleh penanganan khusus yang dapat membantu 

mereka mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Adanya program pelatihan ini telah 

membantu para kader untuk saling berbagi cerita seputar kendala dan strategi dalam 

menghadapi persoalan yang timbul pada masyarakat. Dengan difasilitasinya para peserta 

untuk brain storming mengenai ragam persoalan dan topik-topik masalah yang menarik 

untuk dikaji, pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar menjawab seputar kebutuhan para 

kader untuk melanjutkan pengabdian dalam wadah BKB dan BKL. Beberapa tujuan yang 

telah ditetapkan di awal telah dicapai dan bahkan memantik keinginan para kader untuk 
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lebih menggalakkan program BKB dan BKL di lingkungan Desa Klitren. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa program pengabdian masyarakat ini telah mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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