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Abstrak 

Pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) semester Gasal TA 

2018-2019, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur 

mengambil tema terkait signifikansi peningkatan budaya literasi mengenai 

‘Kearifan Lokal dan Lingkungan’ di kalangan remaja. Upaya Indonesia untuk 

menjaga eksistesi kearifan lokal menghadapi tantangan berupa arus deras 

globalisasi yang salah satunya masuk melalui penetrasi teknologi informasi 

yang membawa budaya serta nilai-nilai global. Hal ini memberikan dampak 

kepada perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan 

lokalnya. Kelompok masyarakat yang terdampak secara massif oleh globalisasi 

adalah pemuda (generasi milenial). Dengan teknologi yang mumpuni, generasi 

milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba instan, canggih dan modern. Hal 

ini diyakini dapat membawa dampak pembangunan yang tidak didasarkan atas 

kearifan lokal, sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Masalah 

tersebut mendorong tim PKM fokus pada bagaimana pemuda perlu 

berkontribusi terhadap kearifan lokal guna kelestarian lingkungan. Adapun 

PKM dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018 di SMA Budi Luhur dan 

13 Desember 2018 di SMAN 7 Tangsel. Pada PKM ini, metode utama yang 

dipilih adalah metode simulasi penulisan karya ilmiah, juga didukung dengan 

metode lain seperti ceramah, kuis, serta permainan interaktif. Dalam 

mendukung pelaksanaan program pelatihan ini, ketiga instruktur didukung 

oleh 35 (tiga puluh lima) fasilitator yang merupakan mahasiswa/i Hubungan 

Internasional dari kelas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Hasil kajian dan 

pelaksanaan mendapati beberapa hal. Pertama, budaya literasi di antara peserta 

sasaran telah ada, namun tetap masih perlu ditingkatkan seiring dengan 

perkembangan zaman yang didukung oleh kemutakhiran teknologi informasi 

dan komunikasi. Kedua, para peserta semakin memiliki antusiasme terhadap 

nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Ketiga, para peserta memiliki kemampuan 

yang cukup baik dalam menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk 

kelestarian lingkungan Indonesia dalam bentuk karya tulis.  

Kata kunci 

Kearifan lokal, kelestarian lingkungan, globalisasi, literasi, teknik penulisan ilmiah 
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Pendahuluan 

Program pengabdian pada masyarakat (abdimas) merupakan salah satu bagian dari Tri 

Dharma Pendidikan Tinggi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. 

Karenanya program abdimas harus memiliki orietasi sebagai bagian dari solusi 

Perguruan Tinggi terhadap permasalahan bangsa. Salah satu permasalahan yang kita 

hadapi adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang selama ini dipandang 

sebagai masalah praksis belaka. Padahal, kerusakan lingkungan merupakan persoalan 

moral dan etika. Dari pendekatan ilmu, perubahan iklim terbukti merupakan akibat 

dari aktivitas manusia modern yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembahasan 

ilmiah terus berlangsung seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan kondisi 

yang terus memburuk secara cepat. Sementara pergeseran perilaku manusia dan 

kebijakan pembangunan hanya beringsut dan berdampak pada warisan budaya 

Indonesia (Kompas, 2018). 

Warisan budaya Indonesia (teraga maupun tidak teraga) yang tergabung dengan alam 

dan kultur merefleksikan tata cara masyarakat dalam mengolah lahan dan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. Hal ini biasa disebut juga dengan ‘Saujana’. Saujana 

merupakan refleksi hubungan manusia dengan budayanya dan lingkungan alamnya 

dalam kesatuan ruang dan waktu yang luas. Alam antara lain dapat berupa gunung, 

pegunungan, hutan, gurun, dan sungai, sedangkan budaya adalah hasil cipta, rasa, 

karsa, dan karya manusia, seperti tradisi, kepercayaan, cara hidup, dan sebagainya. 

Alam adalah mitra masyarakat, dan keduanya dalam kondisi dinamik membentuk 

saujana. Keselarasan tersebut, antara manusia, alam dan budaya membentuk sebuah 

budaya atau adat lokal yang arif dan bernilai yang perlu dilestarikan (Diambil dari 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/08/27/mengenal-saujana/, diakses 

pada 30 Oktober 2018).   

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang 

mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi 

kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup (Kemdikbud, 2016). Sedangkan menurut 

Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup 

masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. 

Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan 

masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam 

bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan “asset 

spiritual” atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus 

bersikap.  

Menurut Franz Magnis, budaya, ya budaya lokal. Merupakan udara, susu dan bensin 

bagi masyarakatnya dalam menjalankan kehidupannya. Dalam bahasa Habermas: 

Budaya adalah Lebenswelt orang-orangnya (Franz Magnis, 2012). Dari budayanya 

manusia mengambil orientasi kehidupannya, baik mikro maupun makro, di dalamnya 

ia menemukan sarana atau senjata untuk menghadapi tantangan terhadap 

http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/08/27/mengenal-saujana/
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kemanusiaannya. Jadi budaya memberdayakan manusia. Sehingga apabila manusia 

meninggalkan nilai-nilai budaya lokalnya, ia tercabut dari akarnya. Hal ini kemudian 

akan menimbulkan ketidakselarasan antara manusia dengan alamnya (Lonergan, 

1993). 

Kebudayaan namun fokus melihat produk kebudayaan masa lalu hanya akan jatuh 

pada melankoli dan romatisisme. Sementara kini, kebudayaan manusia Indonesia yang 

tampil hanya bentuk yang eye-catching (menarik dipandang mata). Akhirnya, 

kebudayaan kita saat ini, sangat beku dan baku karena kebanyakan masyarakat hanya 

mempertahakankan kulit luarnya yakni eksistensi dirinya masing-masing. Bahkan kini 

motif ekonomi menguasai praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaat 

sumber daya alam. Ini merupakan pergeseran jika dibandingkan dengan motif asal 

sebagian kearifan lokal untuk tujuan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan 

kehidupan masyarakat.  

auh sebelum globalisasi masuk, sejumlah sanksi sosial yang relative lekat dengan 

pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan lagi. Hal ini yang menyebabkan 

kecenderungan pengelolaan sumber daya alam relatif tidak bisa dilakukan dengan 

merujuk pada konsep-konsep besar pada hal-hal yang bersifat ekonomis menyusul 

tuntutan kehidupan saat ini yang relative menihilkan pranata kearifan lokal.  

Upaya Indonesia untuk menjaga eksistesi kearifan lokal memang menghadapi 

tantangan berupa arus deras globalisasi yang kini menjadi keniscayaan yang dihadapi 

setiap negara di dunia. Globalisasi memberikan seperangkat peluang serta tantangan 

bagi setiap negara. Arus deras globalisasi salah satunya masuk melalui penetrasi 

teknologi informasi dan seringkali membawa budaya serta nilai-nilai global yang 

memberikan dampak kepada perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai 

kearifan lokalnya. 

Hal ini perlu disadari pemuda sebagai agen perubahan. Kelompok masyarakat yang 

terdampak secara massif oleh globalisasi adalah pemuda, generasi muda atau kini 

dikenal sebagai generasi milenial. Istilah tersebut berasal dari millennials yang 

diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil 

Howe dalam beberapa bukunya. Generasi milenial atau yang akrab disebut generasi Y 

yaitu kelompok anak muda yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan yang 

lahir pada awal 1980 hingga awal 2000 di Abad 21 (Kominfo, 2016). 

Beberapa isu penting generasi milenial dengan upaya menjaga kearifan lokal di era 

globalisasi adalah fakta bahwa kini setiap informasi dapat dengan cepat tersebar dan 

diakses oleh siapa saja di manapun dia berada. Dengan teknologi yang mumpuni, 

generasi milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba canggih dan modern. Namun 

demikian, hal ini dapat membawa dampak. Banyak contoh kasus misalnya, sistem 

subak, perwujudan konsep Tri Hita Karana (dalam ajaran Hindu) yang 

menghubungkan spirit, manusia, dan alam di Bali, kini terancam. Selain itu pusaka 
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kekayaan alam di kawasan konservasi yang saat ini sulit ditemuan spesies baru flora 

atau fauna yang bakal bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal ini berdampak pada 

gangguan pasikan pangan, ketersediaan air, kesehatan, infrastruktur hingga cuaca yang 

menjadi ekstrem dan mengganggu aktivitas budaya seperti upacara adat, dan lain 

sebagainya. 

Pembangunan yang tidak didasarkan atas kearifan lokal dapat memberikan dampak 

terhadap masyarakat dan bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, pemuda sebagai 

agen perubahan perlu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang kokoh untuk 

memastikan masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat sehingga 

tidak hanyut dalam arus globalisasi. Generasi Y inilah yang akan menurunkan itu ke 

generasi berikut dalam kondisi baik atau lebih baik. Melalui pelestarian kearifan lokal 

pemuda akan paham kita ini siapa, kita di mana, kita kehilangan apa dan kita 

seharusnya ke mana.  

Salah satu peran yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan literasi sehingga 

pemuda dapat memberikan pandangan-pandangannya mengenai kearifan lokal melalui 

berbagai karya tulis. Melalui kegiatan penulisan ilmiah, pemuda juga terdorong untuk 

membaca banyak referensi, ragam ilmu pengeatahuan. Bentuk kegiatan literasi ini juga 

bagian dari untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

yakni Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan 

Budi Pekerti.  

Oleh karena itu, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan budaya literasi 

berbasis kearifan lokal di era globalisasi, maka program pengabdian pada masyarakat 

Prodi Hubungan Internasional kali ini kemudiannya mengajukan pertanyaan 

penelitian, bagaimana signifikansi peran pemuda melestarikan lingkungan pada era 

globalisasi melalui kegiatan Sosialisasi Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan 

Lokal Untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi di SMA Budi Luhur dan 

SMAN 7 Tangsel? 

Metode Penelitian 

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangsel ini 

menggunakan metode berupa pemaparan materi, dan permainan interaktif dengan 

peserta. 

1. Pemaparan materi 

Kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji akan menyajikan tiga materi. 

Materi yang pertama adalah Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan 

Kearifan Lokal. Materi kedua terkait dengan Profil Ilmui Hubungan Internasional. 

Adapun materi ketiga adalah terkait Teknik Penulisan Ilmiah. Materi Pemaparan 

juga mencakup tips dan trik dalam menghadapi tantangan serta memaksimalkan 
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peluang pada zaman teknologi canggih di bidang informasi, komunikasi, dan 

transportasi. 

2. Simulasi penulisan ilmiah 

Sesi kedua dari kegiatan ini berupa simulasi penulisan artikel ilmiah pendek (esai 

singkat). Simulasi diadakan dalam rangka melatih langsung hardskill dan softskill 

para siswa. 

3. Kuis dan permainan interaktif 

Bersamaan dengan pemaparan materi, dan setelah simulasi, tim penyaji juga akan 

mengadakan kuis dan permainan interaktif. Pemilihan metode ini diadakan dalam 

rangka ice breaking dan mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah 

disajikan. 

Instrumen Pelaksanaan 

Berikut rincian instrumen pelaksanaan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat: 

f. Modul   : berisikan ringkasan materi & slide presentasi 

g. Materi presentasi   : slide format power point 

h. Perlengkapan pendukung : laptop, proyektor, screen proyektor dan pointer 

i. Perlengkapan lain   : kertas, alat tulis, dan alat peraga lainnya 

j. X-banner   : memuat judul kegiatan dan logo institusi 

Langkah-Langkah Kegiatan  

Proses kegiatan pengabdian ini melalui tiga (3) langkah, yakni pertama adalah langkah 

persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, serta tahap evaluasi, pelaporan, dan tindak 

lanjut. Langkah yang ketiga penting mengingat agar program pengabdian yang 

dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional dapat memiliki sifat 

keberlanjutan sehingga manfaatnya tepat guna dalam membentuk masyarakat yang 

mandiri secara meluas. 

a. Langkah Persiapan 

Langkah persiapan diawali dengan melakukan komunikasi, koridasi dan diskusi 

dengan pihak Sekolah terkait permasalahan kemitraan, teknis pelaksanaan, 

administrasi serta informasi tambahan mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah 

ada kesepakatan,  penyaji menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak universitas. 

Meski demikian, langkah persiapan terus dilaksanakan paska pengajuan proposal 

kepada pihak universitas dalam rangka pematangan materi dan teknis bengkel. 

b. Langkah Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Penerimaan oleh pihak manajemen Sekolah, 

2) Pembukaan oleh perwakilan tim dan mitra dalam mensosialisasikan kembali 

mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan. 
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3) Penyampaian materi serta penyelenggaraan kuis dan permainan interaktif 

meliputi: 

i. Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal 

ii. Profil Ilmu Hubungan Internasional 

iii. Teknik Penulisan Ilmiah, 

4) Simulasi penulisan esai dengan tema esai “Peran Pemuda dalam Melestarikan 

Kearifan Lokal Untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi” 

5) Penutup 

c. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat. Evaluasi mengacu pada notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan 

para siswa termasuk dengan para pihak manajemen Sekolah, serta dengan sesama 

anggota tim pelaksana. Pengabdian kali ini akan menjadi dasar bagi pembentukan 

pengabdian pada Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, masih berkaitan erat 

dengan upaya peningkatan budaya literasi nasional dan nilai-nilai pelestaria 

lingkungan dan kearifan lokal. 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Proses persiapan 

telah dilakukan sejak bulan September 2019, dan proses evaluasi dan pelaporan 

berakhir pada bulan Januari 2019. Dalam prosesnya, kegiatan ini berlangsung dalam 

di dua sekolah dan dua waktu yang berbeda, yakni:  

1. SMA Budi Luhur pada Jumat, 16 November 2018, pukul 08.00 – 16.00 WIB 

bertempat di Ruang Theater dan ruang kelas  

2. SMAN 7 Kota Tangsel pada Kamis, 13 Desember 2018,  pukul 08.00 – 16.00 

WIB bertempat di Laboratorium Komputer dan ruang kelas 

Selain itu, kegiatan pengabdian initurut melibatkan lebih dari 90 orang termasuk tim 

pelaksana, pihak manajemen dan staf sekolah, serta para peserta pelatihan, yaitu 

siswa/i SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangsel. 

1. Kegiatan pertama di SMA Budi Luhur 

Tahapan persiapan mencakup proses koordinasi baik secara lisan, korespondensi, 

maupun observasi lapangan. Dari hasil koordinasi, tim mendapati bahwa SMA Budi 

Luhur merupakan sekolah yang menaruh perhatian besar dalam peningkatan kualitas 

siswa. Karena itu, tim menilai bahwa pemilihan SMA Budi Luhur sesuai dengan tujuan 

dari pelaksanaan PKM HI FISIP UBL 2018.Hal ini juga di dukung dengan tema 

pelatihan yang  tepat guna bagi para siswa SMA Budi Luhur. Oleh karena itu, 

diputuskan bahwa pengabdian dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018. 

Tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan tiga puluh (30) mahasiswa asisten 

yang berasal dari Program Studi Hubungan Internasional. Mahasiswa berasal dari 
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gabungan angkatan 2016 dan 2017 yang telah mendapatkan pembekalan mengenai 

teknik penulisan ilmiah selama 3 bulan, dan satu (1) orang mahasiswa angkatan 2018. 

Para mahasiswa dipilih berdasarkan kemampuan mereka menerapkan proses menulis 

dengan baik, jiwa pengabdian mereka yang tinggi, serta pengetahuan yang luas dan 

aplikatif mengenai diplomasi dan anak muda. Dalam koordinasi internal, tim 

pelaksana melakukan pembagian kelompok fasilitator dengan tugas utama 

membimbing proses pencarian data dan penyusunan tulisan para peserta pelatihan. 

Satu kelompok siswa akan difasilitasi oleh empat (4) orang mahasiswa. Tim dosen lalu 

berbagi informasi mengenai tema tulisan yaitu mengenai kearifan lokal dan pelestarian 

lingkungan. Maka, para fasilitator diberikan pekerjaan rumah mempersiapkan diri 

dalam rangka memfasilitasi para peserta pelatihan. Para fasilitator diwajibkan untuk 

kembali mempelajari kearifan lokal dan pelestarian lingkungan yang berasal dari 

kampung halaman atau berada di sekitar mereka.  

Pada hari pelaksanaan, kordinasi dengan pihak SMA Budi Luhuru berjalan baik. 

Lokasi kegiatan ditempatkan di ruang theater room yang biasa diperuntukan untuk 

kegiatan sejenis dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kegiatan dimulai pkl. 08.30 

WIB dengan semua anggota tim pelaksana memperkenalkan diri sebelum masuk 

kepada pemberian materi pelatihan oleh instruktur. Pemberian materi berjalan cukup 

lancar dengan dukugan fasilitas yang tersedia. 

Materi pertama berisikan mengani Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan 

Kearifan Lokal oleh Nabil Ahmad Fauzi dan Elistania. Pada materi ini disampaikan 

mengenai Kearifan lokal adalah budaya lokal yang merupakan bagian dari bahasa 

masyarakat. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun sebagai bagian dari 

kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dijadikan the way of life. Selain itu, kearifan 

lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum 

tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Karenanya nilai-nilai tersebut melekat 

melalui perjalanan yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Dalam 

materi ini juga disampaikan berbagai macam conrtoh kearifan lokal yang tumbuh dan 

hidup di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. 

Salah satu peran penting dari kearifan lokal adalah perannya bagi pelestarian 

lingkungan hidup. Sebuah masyarakat pada tempat (daerahnya) masing-masing 

membangun tata cara dalam mengolah lahan dan sumber daya alam berkelanjutan 

selama beratahun-tahun dan turun temurun. Bagian penting lainya adalah mengenai 

ancaman globalisasi bagi pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Keterkaitan dan 

Keterikatan antara kehidupan lokal dengan perkembangan di seluruh dunia semakin 

erat. Seluruh dimensi kehidupan di tempat-tempat tertentu semakin dipengaruhi oleh 

proses yang berlangsung di seluruh dunia. Nilai-nilai yang mendukung kehidupan 

lokal akan terkena perubahan atau perkembangan zaman.Jadi ancaman globalisasi 

adalah pendangkalan orang, ia tercabut dari tenunan pandangan dasar, nilai-nilai dan 

norma-norma dasar  daripadanya ia menjadi seorang pribadi yang dewasa, menangani 
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hidupnya menurut cita-citanya sendiri, bertanggungjawab. Motif ekonomi menguasai 

praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaat sumber daya alam. Sejumlah 

sanksi sosial yang relatif lekat dengan pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan 

lagi. 

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai penyusunan 

karya tulis ilmiah sebagai materi terakhir dan yang utama yang disampaikan oleh Dr. 

Yusran. Meskipun kemutakhiran teknologi telah melahirkan berbagai macam 

kemudahan akses kepada informasi, dokumentasi informasi masih didominasi dalam 

bentuk tulisan. Maka, kegiatan membaca sebagai hal yang imperatif merupakan hal 

yang ditekankan pada awal pemberian materi. Instruktur memulai dengan 

mengumpulkan informasi dari para peserta siapa di antara mereka yang suka membaca 

novel. Jumlahnya terhitung sedikit dibanding yang diperkirakan oleh instruktur. Meski 

menjadi hal yang menyedihkan, hal ini seperti mengamini bahwa perlu adanya 

pegiatan gerakan literasi. 

Materi ini dimulai dengan pertanyaan kenapa harus “menulis?”. Beberapa hal yang 

disampaikan hal ini karena kewajiban sebagai siswa, kebutuhan dalam dunia 

pendidikan, aktualisasi diri seorang pelajar dan menunjukkan kualitas diri. 

Disampaikan juga mengenai jeni karya tulis dan penjelasan mengenai karya tulis 

ilmiah. Kemudian instruktur mulai menyampaikan pelatihan menulis karya ilmiah 

secara lebih detail dan lengkap. Instruktur menjelaskan sistematika umum yang wajib 

ada dalam setiap karya tulis, baik ilmiah maupun popular. Sebuah tulisan yang baik 

wajib memiliki bagian pembuka, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Dalam 

beberapa karya tulis populer maupun ilmiah, tidak jarang tulisan menyajikan satu 

bagian untuk penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan. 

Setiap bagian tentu memiliki fungsi-fungsi khusus. Maka sistematika pada asasnya 

bergantung pada tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan tersebutlah yang pada 

akhirnya menentukan adanya fungsi-fungsi yang dipegang oleh setiap bagian dari 

tulisan. 

Setelah selesai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian siswa 

kedalam kelompok-kelompok untuk melakuka simulasi penyusunan karya ilmiah yag 

didampingi oleh para asisten mahasiswa yang sudah di bagi sebelumnya. Pada tahap 

ini, para siswa didampingi penuh untuk dapat berlatih menerapkan materi yag telah di 

sampaikan sebelumnya. 

2. Kegiatan kedua di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 

Tahapan persiapan mencakup proses koordinasi baik secara lisan, korespondensi, 

maupun observasi lapangan. Dari hasil koordinasi, tim mendapati bahwa SMAN 7 

Kota Tangerang Selatan merupakan sekolah yang menaruh perhatian besar dalam 

peningkatan kualitas siswa. Karena itu, tim menilai bahwa pemilihan SMAN 7 Kota 

Tangerang Selatan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PKM HI FISIP UBL 
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2018.Hal ini juga di dukung dengan tema pelatihan yang  tepat guna bagi para siswa 

SMA Budi Luhur. Oleh karena itu, diputuskan bahwa pengabdian dilaksanakan pada 

tanggal 13 Desember 2018. 

Secara umum, teknis pelaksanaan kegiatan kedua ini serupa dengan kegiatan pertama 

sebelumnya di SMA Budi Luhur. Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan tiga 

puluh (30) mahasiswa asisten yang berasal dari Program Studi Hubungan 

Internasional. Mahasiswa berasal dari gabungan angkatan 2016 dan 2017 yang telah 

mendapatkan pembekalan mengenai teknik penulisan ilmiah selama 3 bulan, dan satu 

(1) orang mahasiswa angkatan 2018. Para mahasiswa dipilih berdasarkan kemampuan 

mereka menerapkan proses menulis dengan baik, jiwa pengabdian mereka yang tinggi, 

serta pengetahuan yang luas dan aplikatif mengenai diplomasi dan anak muda. Dalam 

koordinasi internal, tim pelaksana melakukan pembagian kelompok fasilitator dengan 

tugas utama membimbing proses pencarian data dan penyusunan tulisan para peserta 

pelatihan. Satu kelompok siswa akan difasilitasi oleh empat (4) orang mahasiswa. Tim 

dosen lalu berbagi informasi mengenai tema tulisan yaitu mengenai kearifan lokal dan 

pelestarian lingkungan. Maka, para fasilitator diberikan pekerjaan rumah 

mempersiapkan diri dalam rangka memfasilitasi para peserta pelatihan. Para fasilitator 

diwajibkan untuk kembali mempelajari kearifan lokal dan pelestarian lingkungan yang 

berasal dari kampung halaman atau berada di sekitar mereka.  

Pada hari pelaksanaan, kordinasi dengan pihak SMAN 7 Kota Tangerang 

Selatanberjalan baik. Lokasi kegiatan ditempatkan di ruang Laboratorium Komputer 

yang biasa diperuntukan untuk kegiatan sejenis dengan fasilitas yang cukup lengkap. 

Kegiatan dimulai pkl. 08.30 WIB dengan semua anggota tim pelaksana 

memperkenalkan diri sebelum masuk kepada pemberian materi pelatihan oleh 

instruktur. Pemberian materi berjalan cukup lancar dengan dukugan fasilitas yang 

tersedia. 

Materi pertama berisikan mengenai Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan 

Kearifan Lokal oleh Nabil Ahmad Fauzi dan Elistania. Pada materi ini disampaikan 

mengenai Kearifan lokal adalah budaya lokal yang merupakan bagian dari bahasa 

masyarakat. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun sebagai bagian dari 

kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dijadikan the way of life. Selain itu, kearifan 

lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum 

tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Karenanya nilai-nilai tersebut melekat 

melalui perjalanan yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Dalam 

materi ini juga disampaikan berbagai macam conrtoh kearifan lokal yang tumbuh dan 

hidup di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. 

Salah satu peran penting dari kearifan lokal adalah perannya bagi pelestarian 

lingkungan hidup. Sebuah masyarakat pada tempat (daerahnya) masing-masing 

membangun tata cara dalam mengolah lahan dan sumber daya alam berkelanjutan 

selama beratahun-tahun dan turun temurun. Bagian penting lainya adalah mengenai 
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ancaman globalisasi bagi pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Keterkaitan dan 

Keterikatan antara kehidupan lokal dengan perkembangan di seluruh dunia semakin 

erat. Seluruh dimensi kehidupan di tempat-tempat tertentu semakin dipengaruhi oleh 

proses yang berlangsung di seluruh dunia. Nilai-nilai yang mendukung kehidupan 

lokal akan terkena perubahan atau perkembangan zaman. Jadi ancaman globalisasi 

adalah pendangkalan orang, ia tercabut dari tenunan pandangan dasar, nilai-nilai dan 

norma-norma dasar  daripadanya ia menjadi seorang pribadi yang dewasa, menangani 

hidupnya menurut cita-citanya sendiri, bertanggungjawab.Motif ekonomi menguasai 

praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaat sumber daya alam. Sejumlah 

sanksi sosial yang relatif lekat dengan pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan 

lagi. 

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai penyusunan 

karya tulis ilmiah sebagai materi terakhir dan yang utama yang disampaikan oleh Dr. 

Yusran. Meskipun kemutakhiran teknologi telah melahirkan berbagai macam 

kemudahan akses kepada informasi, dokumentasi informasi masih didominasi dalam 

bentuk tulisan. Maka, kegiatan membaca sebagai hal yang imperatif merupakan hal 

yang ditekankan pada awal pemberian materi. Instruktur memulai dengan 

mengumpulkan informasi dari para peserta siapa di antara mereka yang suka membaca 

novel. Jumlahnya terhitung sedikit dibanding yang diperkirakan oleh instruktur. Meski 

menjadi hal yang menyedihkan, hal ini seperti mengamini bahwa perlu adanya 

pegiatan gerakan literasi. 

Materi ini dimulai dengan pertanyaan kenapa harus menulis? Beberapa hal yang 

disampaikan adalah bahwa menulis merupakan kewajiban sebagai siswa, kebutuhan 

dalam dunia pendidikan, aktualisasi diri seorang pelajar dan menunjukkan kualitas diri. 

Di sampaikan juga mengenai jeni karya tulis dan penjelasan mengenai karya tulis 

ilmiah. Kemudian instruktur mulai menyampaikan pelatihan menulis karya ilmiah 

secara lebih detail dan lengkap. Instruktur menjelaskan sistematika umum yang wajib 

ada dalam setiap karya tulis, baik ilmiah maupun popular. Sebuah tulisan yang baik 

wajib memiliki bagian pembuka, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Dalam 

beberapa karya tulis populer maupun ilmiah, tidak jarang tulisan menyajikan satu 

bagian untuk penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan. 

Setiap bagian tentu memiliki fungsi-fungsi khusus. Maka sistematika pada asasnya 

bergantung pada tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan tersebutlah yang pada 

akhirnya menentukan adanya fungsi-fungsi yang dipegang oleh setiap bagian dari 

tulisan. 

Setelah selesai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian siswa ke 

dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang 

siswa. Masing-masing kelpompok didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa yang 

menjadi asisten pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Setiap kelompok 

didamping oleh sekurang-kurangnya dua orang mahasiswa. 



Sosialisasi Peran Pemuda dalam Melestarikan 

109 

Mahasiswa-mahasiswa yang mendampingi para siswa dalam praktek menulis karya 

tulis ilmiah tersebut sebelumnya sudah diberikan pembekalan-pembekalan khusus 

mengenai teknik penulisan ilmiah. Pembekalan tersebut dilakukan pada mata kuliah 

Teknik Penulisan Ilmiah. Disamping itu untuk menambah pemahaman secara teknik 

maupun praktis, mahasiswa yang mendampingi para siswa tersebut juga diberikan 

pembekalan khusus pada sesi persiapan sebelum kegiatan PKM dilaksanakan.  

Tahap praktek membuat karya tulis ilmiah yang dilakukan pada kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat adalah tahap yang paling krusial, karena para siswa benar-benar 

dibimbing secara optimal. Para siswa diberikan pemahaman untuk mencari topic yang 

menarik untuk dikaji dalam karya tulis ilmiah, sesuai dengan tema besar yang telah 

diberikan pada saat pemaparan materi. Setelah menentukan topic yang menarik, para 

siswa diberikan pemahaman mengenai masalah-masalah yang ada di seputar topic 

yang dipilih. Setelah menentukan masalahnya, para siswa kemudian diberikan 

pemahaman mengenai latar belakang dan komponen penyusunnya pada karya tulis 

ilmiah dan selanjutnya langsung diberikan bimbingan secara praktis  dalam menulis 

latar belakang yang baik. Praktek penulisan dilanjutkan hingga para siswa 

merampungkan bagian pendahuluan.  

Untuk bagian pembahasan, para siswa diberikan pemahaman mengenai hal-hal apa 

saja yang harus dimuat sebagai isi (pembahasan) dalam karya tulis ilmiah. Sesuai 

dengan topic yang mereka pilih, dengan menggunakan kerangka pemikiran dan 

defenisi-defenisi sederhana, para siswa diajarkan dan diberikan pemahaman untuk 

menarasikan,  mendeskripsikan, dan mengeksplanasikan temuan-temuan mereka  

berupa data menghasilkan secara tertulis. Para siswa juga diarahkan untuk belajar 

berpikir kritis dalam mencermati data yang ditemukan pada saat melakukan 

pembahasan. Selain berpikir kritis, para siswa juga diajarkan cara menganalisis data 

sehingga dapat memformulasi temuan pada karya tulis sederhana mereka.  

Para siswa juga diberikan pemahaman dan kesadaran untuk menghargai hak cipta dan 

hakkekayaan intelektual dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Untuk tujuan ini, 

para siswa diajarkan tenang teknis yang benar dalam mengutip dan membuat 

paraphrase. Para siswa juga diajarkan cara mengutip yang benar dan cara menyertakan 

sumber baik di badan tulisan dalam bentuk footnote atau bodynote. Dimana, 

pembekalanini bertemali dengan pembelajaran mengenai penyusunan daftar pustaka.  

Pada bagian akhir, para siswa diberikan pemahaman tentang bagian penutup pada 

karya tulis ilmiah. Dalam memberikan pemahaman pada bagianakhir ini,para siswa  

sekaligus diajarkan cara menarik kesimpulan karya tulis yang telah mereka susun. 

Tujuannya adalah agar siswa dapat menarik kesimpulan dengan benar sehingga 

‘benang merah’ dari karya tulis mereka tidak terputus. Dalam hal ini kepada siswa 

diberikan penekanan bahwa membuat kesimpulan karya tulis ilmiah tidak sama 

dengan membuat ringkasan atau membuat rangkuman. 
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Proses ini memang memakan waktu yang cukup panjang, sehingga pada saat kegiatan 

PKM berlangsung, para siswa belum dapat menyelesaikan pekerjaannya. Namun 

kegiatan tidak berhenti sampai disi saja, karena proses selanjutnya dilakukan melalui 

komunikasi langsung antara instruktur, mahasiswa pendamping, dan para siswa 

melalui Whatsapp Group dan email. Proses ini terus berlangsung sampai para siswa 

berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah mereka. Para siswa diberikan target tertentu 

untuk menyelesaikan karya tulis mereka (kurang lebih selama dua minggu).  

Setelah jadwal yang ditargetkan tiba, para siswa melalui mahasiswa pendampingnya, 

mengirimkan email kepada instruktur. Instruktur selanjutnya akan memeriksa dan 

mengireksi hasil karya tulis tersebut.  

Untuk mengikat kohesifitas antara tempat penyelenggaraan kegiatan PKM dengan 

Universitas Budi Luhur sebagai penyelenggara, hasil karya tulis tersebut selanjutnya 

diberikan penilaian. Karya tulis terbaik yang menjadi best paper diberikan hadiah oleh 

instruktur penyelenggara kegiatan. Disamping itu, semua siswa yang membuat karya 

tulis diberikan penghargaan berupa sertifikat. Hal itu dilakukan agar para siswa merasa 

diapresiasi, dan apa yang mereka kerjakan tidaklah sia-sia.   

Penutup 

Secara umum, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan mendukung 

gerakan literasi nasional, terutamanya di kalangan generasi muda. Adapun, pemuda 

yang menjadi sasaran program kegiatan adalah para pelajar dari SMA Budi Luhur dan 

SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Para generasi milenial tersebut memiliki 

kemampuan tinggi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi canggih, 

serta karakter pribadi yang luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat luas, serta 

perhartian pada isu-isu kekinian. 

Hanya saja, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat 

perlu disikapi secara kritis dan rasional. Tema globalisasi, kearifan lokal dan 

pelestarian lingkungan perlu lebih disosialisasikan. Tema ini cenderung kurang 

mendapat perhatian dari generasi muda sehingga memerlukan upaya yang lebih untuk 

menjadikannya isu mainstream dan dipahami secara luas. 

Sementara terkait kegiatan penulisan ilmiah, sebagaimana yang ditekankan oleh para 

instruktur dari Prodi HI Universitas Budi Luhur, penulis harus senantiasa 

memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan memenuhi standar. Para instruktur 

juga mengingatkan peserta untuk menggunakan sumber berita yang terpercaya sebagai 

bahan rujukan dari tulisan. Hal ini dilakukan guna menjaga reliabilitas dan nilai tulisan 

ilmiah. Dalam konteks ini, tulisan mengenai kearifan lokal dan pelestarian lingkungan 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan menumbuhkan literasi nasional. 

Pengabdian diberikan dalam bentuk pelatihan tulisan sebagai produk dari pengenalan 

para peserta kepada kearifan lokal Indonesia yang beragam macamnya. Dengan 
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mencari tahu dan membahas lalu menuliskan kearifan lokal yang beraneka ragam yang 

mungkin berbeda dari apa yang mereka selama ini ketahui dalam kehidupan 

keseharian, para peserta dapat melatih tingkat kepedulian dan kesadaran mereka. Hal 

ini akan menjadi modal utama dalam meningkatkan partisipasi pelestarian lingkungan 

hidup Indonesia. 

Dari tulisan-tulisan yang dihasilkan dalam bengkel pelatihan ini, tim pelaksana 

mendapati bahwa para peserta selain telah mampu mencapai beberapa target capaian 

pelatihan. Meskipun juga masih perlu banyak hal yang memerlukan latihan lebih 

banyak lagi. Secara umum, kegiatan ini memberikan pembekalan yang sangat berguna 

bagi para peserta. 

Selain hal di atas, dapat pula disimpulkan bahwa institusi penyelenggara juga 

mendapatkan berbagai manfaat. Instruktur selain dapat mengaplikasikan ilmunya bagi 

generasi muda penerus bangsa, juga mendapatkan ruang dan jam terbang dalam 

memahami generasi milenial. Kepada merekalah perlu dijalin jaringan keilmuan dan 

pengetahuan dengan para civitas akademika di perguruan tinggi dalam beberapa tahun 

mendatang. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan manfaat dari peningkatkan jam 

terbang untuk mengaplikasikan dan berbagi keterampilan dalam menulis dengan baik 

dan benar. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan berupa pengalaman 

langsung melihat bagaimana pemuda berpotensi besar dalam pembangunan. Ilmu 

hubungan internasional sering kali mendapatkan pandangan dari khalayak luas sebagai 

sebuah kajian yang eksklusif dan tidak aplikatif, terutama dalam rangka meningkatkan 

kualitas masyarakat secara umum dan dalam kehidupan keseharian. Namun, dengan 

program pengabdian ini, mahasiswa dapat mempraktikkan langsung berperan aktif 

dalam agenda mencerdaskan bangsa.  

Oleh sebab itu, baik dari pihak Universitas maupun dari SMA Budi Luhur dan SMAN 

7 Kota Tangerang Selatan perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. 

Bagi Universitas, kegiatan di lingkungan kedua sekolah juga menjadi elemen dari tri 

dharma perguruan tinggi, yakni sebagai upaya pengabdian dan kontribusi segenap 

civitas akademika Budi Luhur dalam berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam hal ini, para akademisi perlu memperhatikan manfaat yang dapat diberikan bagi 

lingkungan sekitarnya. 
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