
 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A.  Analisis Situasi 

 
 

Sekolah  Menengah  Kejuruan  Santa  Maria  merupakan  salah  satu  sekolah  yang 

cukup terkenal di daerah DKI Jakarta , lokasinya berada di Jl. Ir. H. Juanda No.29, 

RT.7/RW.3,  Kb.  Klp.,  Kecamatan  Gambir,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus 

Ibukota  Jakarta  ini  memiliki  jumlah  murid  sebanyak  469  siswa/sisiwi   Yang 

terbagi  atas  207  orang siswa dan  262  orang siswi,  serta 30  guru  yang  mengajar 

pada  jenjang  SMK  ini  (Aji,  2021).  Sekolah  Menegah  Kejuruan  Santa  Maria  

ini merupakan sekolah yang dinaungi oleh YAYASAN NITYA BHAKTI. 

 

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam 

bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau 

institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa 

Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa 

Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. ( Universitas Mulia, 2020 ) 

 
Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini dilaksanakan di Sekolah 

Menegah  Kejuruan Santa Maria, karena sesuai dengan target dan tujuan  penulis 

melakukan   kegiatan   pengabdian   kepada   masyarakat   untuk    memperkenalkan 

olahan   ubi   ungu   dalam   western   cuisine   kepada   generasi   millenial,   serta 

memberikan  pelatihan  untuk  mengembangkan  kegiatan  memasak  selama  sistem 

belajar di rumah yang bisa di kembangkan lagi nantinya. 
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B.  Permasalahan Mitra 
 

 
Melihat  situasi  pandemi  yang  masih  terjadi  hingga  saat  ini,   membuat  kegiatan 

PKM  kami  tidak  dapat  dilakukan  langsung  di  tempat  sehingga  kegiatan  akan 

dilakukan  secara  online     melalui  media  zoom.  seperti  yang  dilakukan  oleh 

(Hubner ., 2021; Lemy ., 2021; Sitorus ., 2021) yang dinilai sangat efektif dan efisien 

dalam pemanfaatan waktu dan tempat serta mencegah adanya penyebaran virus 

corona.  

Kurangnya  pelajaran  tatap  muka  dan  praktek  di  sekolah  SMK  Santa  Maria 

menjadi  alasan  kami  melalukan  pelatihan  pembuatan  pizza  dan  paves  berbahan 

dasar  ubi  ungu  di  SMK  Santa  Maria.  Pemilihan  Sekolah  Menengah  Kejuruan 

Santa   Maria   sebagai   mitra   dalam   melakukan   kegiatan   pengabdian   kepada 

masyarakat  merupakan  pilihan  yang  tepat  karena,  Sekolah  Menengah  Kejuruan 

Santa   Maria   merupakan   sekolah   kejuruan   yang   memiliki   program   yang 

mendukung    kegiatan    tataboga    (Maria,    2020)    nantinya    diharapkan    dapat 

memberikan  edukasi,  keterampilan,  kreatifitas,  menjadi  lebih  berkembang  lagi, 

mempraktekannya di rumah, dan bisa menjadi peluang bisnis. Sekolah Menengah 

Kejuruan Santa Maria merupakan sekolah yang cukup bergengsi, dimana sekolah 

maupun para murid dapat mengikuti kegiatan   yang akan diselenggarakan secara 

online ini dengan tertib dan teratur, sehingga dapat berjalan lancar hingga selesai.
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