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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Analisa Situasi 

 
Sekolah Dian Harapan merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan 

Pelita Harapan. Sekolah Dian Harapan, Daan Mogot didirikan pada tahun 

1995, SDH telah memiliki 5 cabang di berbagai kota besar di Indonesia terletak 

di: Lippo Village Tangerang, Lippo Cikarang Bekasi, Daan Mogot Jakarta, 

Makassar, dan Manado. Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini kami 

memilih memberikan pelatihan di Sekolah Dian Harapan yang terletak di 

daerah Daan Mogot, jakarta. Sekolah Dian Harapan Daan Mogot adalah 

sekolah akademi yang memiliki pandangan dunia Kristen. Sekolah Dian 

Harapan Daan Mogot dibangun pada tahun 2005. 

Dengan adanya masa pandemi yang disebabkan oleh virus Covid 19. 

Maka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilangsungkan dengan 

menggunakan sistem online, tepatnya menggunakan platform zoom sebagai 

media yang dipilih oleh tim pelaksana. Walaupun pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat menggunakan sistem online diharapkan guru-guru sekolah 

Dian Harapan, Daan Mogot dapat mengetahui mengenal bentuk pengelolaan 

buah kesemek pada bakmi, serta memberikan informasi mengenai buah 

kesemek dan diharapkan dengan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat 

memberikan ilmu baru serta wawasan mengenai pembuatan bakmi dengan 

menambahkan ekstrak buah kesemek. 
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B. Permasalahan Mitra 
 
      Bakmi merupakan produk makanan yang mengandung kabohidrat, 

serta menyumbang energi pada tubuh sehingga mi dapat dijadihkan sebagai 

makanan pengganti nasi. Kesemek Tiongkok merupakan jenis tanaman buah 

yang merupakan suku Ebenaceae berasal dari tiongkok yang kemudian 

menyebar ke bagian Asian lainnya (Khan et al., 2016). Dikarenakan guru-guru 

Sekolah Dian Harapan, Daan Mogot melakukan pekerjaan di rumah pada masa 

pandemi ini, oleh sebab itu diperlukannya kegiatan PkM ini serta saat 

pelaksanaan PkM ini berlansung diketahui bahwa guru-guru Sekolah Dian 

Harapan, Daan Mogot memiliki ketertarikan dibidang kuliner, 

  Tim Pelaksana memilih bakmi dikarenakan didaerah Daan Mogot 

diketahui banyaknya penyuka bakmi. Hal ini dapat diketahui melalui data 

penjualan salah satu restaurant bakmi yang terus meningkat. Buah kesemek 

Tiongkok yang dipakai dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini jarang 

diketahui sehingga dengan diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat ini 

guru-guru Sekolah Dian Harapan dapat mengenal dan mengetahui mengenai 

buah Kesemek Tiongkok dengan melakukan presentasi mengenai buah 

Kesemek Tiongkok saat PkM ini berlansung. 

Tujuan diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan 

untuk guru-guru Sekolah Dian Harapan, Daan Mogot agar dapat mengetahui 

informasi dan wawasan mengenai buah kesemek selain itu dengan melakukan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan guru-guru sekolah dasar Dian 

Harapan dapat mengetahui dan membuat salah satu bentuk pengelolaan buah 

kesemek Tiongkok. Serta dapat menjadi referensi bagi guru-guru Sekolah Dian 

Harapan, Daan Mogot. 


