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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

             Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal satu ayat 

sembilan Tentang pendidikan tinggi yang berbunyi:  

“Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah 

kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat” 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah 

sesuatu hal yang diwajibkan dan harus dipenuhi oleh seluruh perguruan tinggi. 

Menurut Ayu Kurniawati (2020) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan dari 

Civitas Academic bertujuan untuk menambah kemandirian serta kesejahteraan 

masyarakat dan ikut dalam hal mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya. 

Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat sebagai proses dalam menempuh dunia 

pendidikan yang dapat meningkatkan rasa saling membantu serta membagi ilmu 

kepada orang lain. 

Tahun 2019 sampai sekarang dunia masih diterjang  dengan pandemi yang 

dinamakan COVID-19 banyak negara-negara. Indonesia menerapkan Lockdown yang 

membuat semua kegiatan manusia dilakukan di dalam rumah seperti bekerja, belajar, 

dan lain-lainnya, di karenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19 maka 

kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dilakukan secara online.. 

Edible Ice Cream Spoon dapat menekan angka jumlah sampah yang ada di 

Indonesia karena menggunakan bahan yang terbuat dari tepung/gandum sehingga 

sangat mudah terurai dengan cara dimakan serta menggunakan bahan yang mudah 

ditemukan di pasaran. 
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Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan yaitu dengan 

mengajarkan siswa-siswi SMKN 7 Tangerang dengan target peserta adalah siswa-

siswi jurusan perhotelan untuk membuat Edible Ice Cream Spoon sehingga dapat 

membantu mereka mendapatkan ilmu yang baru dan dapat meningkatkan 

keterampilan, kreativitas serta dapat menjadi ide untuk mereka apabila suatu hari 

nanti mereka ingin berbisnis mengenai Edible Ice Cream Spoon.  

 

B. Permasalahan Mitra 

Sebagai orang-orang yang berada/bergerak dalam dunia Pariwisata, salah satu 

hal yang penting dan harus diimplementasikan yaitu adalah dengan menyadari bahwa 

harus adanya pemikiran tentang Pariwisata yang berkelanjutan menurut Sukma (2014) 

Pariwisata berkelanjutan artinya mengunjungi suatu tempat yang bertujuan untuk 

berwisata namun harus mempunyai pengaruh yang positif  untuk daerah yang kita 

kunjungi, pengaruh positifnya pun meliputi banyak bidang yaitu, bidang ekonomi, 

bidang transportasi, bidang sumber manusia dan sumber daya alam, serta lingkungan 

yang salah satu caranya adalah tidak ikut merusak lingkungan yang sudah ada agar 

generasi-generasi sesudah kita bisa ikut menikmati indahnya pariwisata yang ada di 

Indonesia  

Para siswa-siswi SMKN 7 Tangerang yang berpartisipasi dalam kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat pelatihan pembuatan Edible Ice Cream Spoon  ini 

diharapkan dapat menyadari pentingnya menjaga lingkungan sebagai salah satu cara 

berkontribusi dalam Pariwisata yang berkelanjutan serta tidak menutup kemungkinan 

akan adanya lapangan usaha yang baru yang di hasilkan oleh siswa-siswi SMKN 7 

Tangerang. 
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Target peserta dari pelatihan pembuatan Edible Ice Cream Spoon  adalah 

siswa-siswi SMKN 7 Tangerang jurusan perhotelan, dengan target siswa-siswi 

jurusan perhotelan dikarenakan lebih mudah untuk peserta memahami alat dan bahan 

yang akan digunakan serta dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan 

skill/keterampilan peserta dalam pembuatan Edible Ice Cream Spoon sehingga siswa-

siswa jurusan perhotelan SMKN 7 Tangerang bisa implementasikan keterampilan 

mereka ketika menjalankan kegiatan praktikum di sekolah maupun pada saat mereka 

magang di Hotel nantinya, maka dari itu kegiatan Pelayanan Kepada Masyakrakat ini 

perlu di lakukan guna meningkatkan skill/keterampilan peserta.
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