
 

Pelatihan Teknisi Akuntansi Klaster Akuntansi Komputer 
Bagi Para Guru Sekolah Master Indonesia - Depok 

 
Akhmad Saebani1, Ayunita Ajengtyas2, Anita Nopiyanti3 

 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 
Email: a.saebani@gmail.com 

Jl. RS. Fatmawati – Pondok Labu – Jakarta Selatan 12450 
 
 

ABSTRAK 
 Sekolah Master Indonesia merupakan sekolah yang didirikan untuk mengakomodir 
anak-anak jalanan usia sekolah wajib (PAUD, SD, SMP, dan SMA). Tenaga pengajar yang 
dimiliki merupakan para sukarelawan dan beberapa diantaranya adalah para alumni Sekolah 
Master Indonesia. Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi para guru merupakan hal 
yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan. Tim pengabdi kegiatan pengabdian pada 
masyarakat menawarkan solusi untuk menjembatani permasalahan yang dihadapi Sekolah 
Master Indonesia, sehingga diharapkana dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Metode 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan teknisi akuntansi 
klaster akuntansi komputer, memfasilitasi para guru Sekolah Master untuk mengikuti 
sertifikasi keterampilan pengoperasian akuntansi komputer. 
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LATAR BELAKANG 
 

Pendidikan secara universal adalah 
sebuah sistem pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua 
anak untuk memperoleh pendidikan tanpa 
menghiraukan suku, jenis kelamin, 
kepercayaan, dan kemampuan termasuk 
didalamnya adalah pendidikan bagi kaum 
marjinal. Dalam kasus Indonesia, semua 
berhak untuk mendapat pendidikan yang 
layak sesuai dengan amanat konstitusi. 
Jadi pendidikan sebagai sebuah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang 
atau kelompok orang dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan harus senantiasa 
berkembang sesuai dengan kebutuhan 
zaman. Kalau kita berhenti belajar berarti 
kita sudah mati. 

Sekolah gratis yang berada di bawah 
naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) berlokasi di halaman Masjid Al-
Muttaqien Teminal Depok dan dikelola oleh 
Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM), 
sebuah yayasan yang bergerak di bidang 
pendidikan, pembinaan, bakti sosial, 
dakwah, kesehatan dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. PKBM YABIM 
memiliki program yang concern terhadap 
pendidikan dan pembinaan kaum marginal 
seperti anak jalanan, pengamen, 
pengasong, pemulung, yatim dan dhuafa. 
Menurut Nurohim, selaku pendiri YABIM 
yang juga ketua PKBM, lembaga yang 
didirikannya merpakan solusi untuk 
mencerdaskan masyarakat tidak mampu. 
PKBM YABIM memiliki visi membentuk 
masyarakat yang cerdas, mandiri, kreatif 
dan berakhlak mulia sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
dengan tujuan itu mewujudkan pendidikan 
gratis berkualitas, pengembangan 
kemandirian melalui life skill dan 

pembinaan mental spiritual yang 
berkesinambungan. 

PKBM YABIM memiliki Program 
Pendidikan Usia Dini (PAUD) untuk usia 3-5 
tahun, Program Sekolah Dasar (Paket A), 
Program Paket B (setara SMP), program 
Paket C (setara SMA), SMP-SMA terbuka, 
program Keaksaraan Fungsional 
(pemberantasan buta latin dan arab), serta 
pelatihan life skill yang diharapkan mampu 
membentuk individu terampil.  

PKBM YABIM Depok memiliki kurang 
lebih 1.200 siswa yang berasal dari 
masyarakat tidak mampu di sekitar Depok. 
Di PKBM, sebagian besar siswanya belajar 
tanpa menggunakan seragam sekolah. 
Kondisi lima ruang kelasnya pun hanya 
beratapkan seng. Bahkan terdapat dua 
kelas yang tidak berdinding. Jam belajar di 
PKBM YABIM berbeda dengan sekolah pada 
umumnya. Siswa TK, SD, dan SMP Putri 
belajar pukul 08.00-12.00 dan siswa SMP 
Putra dan SMA belajar pukul 13.00-17.00 
dan pukul 20.00-22.00. Materi yang 
diajarkan di sekolah yang ini ini tidak kalah 
dengan sekolah formal. Kurikulum yang 
digunakan sekolah ini juga mengacu pada 
kurikulum pendidikan nasional serta 
standar nasional. 

Dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar di PKBM YABIM Depok, kendala-
kendala yang dihadapi adalah kemandirian 
para tenaga pengajar tetap yang memang 
kehidupan sehari-harinya bergantung dari 
mengajar, sehingga koordinator sekolah 
merasa perlu untuk mendirikan unit-unit 
usaha agar dapat beroperasi secara mandiri 
dan tidak terlalu bergantung dari para 
donatur. Salah satu unit usaha yang akan 
dirintis oleh koordinator sekolah adalah 
mendirikan pusat kursus untuk pelatihan 
akuntansi komputer dan menerima peserta 
dari luar sekolah. Namun untuk mendirikan 
unit kursus akuntansi komputer, pihak 
sekolah terkendala pada kemampuan para 



 

guru-guru, dan untuk menjembatani 
permasalahan tersebut ketua tim pengusul 
pengabdian kepada masyarakat telah 
melakukan survey awal secara intens 
dengan koordinator sekolah, dan dapat 
diidentifikasi permasalahan yang disepakati 
bersama untuk diselesaikan sebagai 
berikut: 

a. Menyelengarakan pelatihan teknisi 
akuntansi klaster akuntansi komputer 
bagi para guru SMA MASTER Indonesia 

 

b. Memfasilitasi para guru SMA MASTER 
Indonesia untuk diikut sertakan dalam 
sertifikasi pengoperasian aplikasi 
akuntansi komputer 

 
METODOLOGI 

 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh 
tim merupakan sarana untuk transfer 
pengetahuan dalam bidang akuntansi 
komputer yang dapat memberikan dampak 
positif bagi mitra.  

 

 
Gambar. 2.1 Tahapan Pelaksanaan PKM 
 
2.1 Pendahuluan dan Analisis Situasi 

Persiapan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan survey lokasi yang akan 
dijadikan sebagai wilayah dalam PKM. 
Lokasi yang akan dijadikan sebagai wilayah 
kegiatan PKM olh Tim Pengusul merupakan 
wilayah mitra dari UPN Veteran Jakarta. 
Melalui survey lapangan permasalahan 
yang dihadapi akan dicarikan solusi 
penyelesaian dengan melibatkan mitra.  
Tahap selanjutnya adalah dengan 
melakukan analisis situasi untuk 
mengetahui profil mitra. 
 
2.2 Identifikasi Masalah dan Solusi 

yang ditawarkan 
Selatelah melakukan analisis situasi, 

tahapan berikutnya adalah identifikasi 
masalah yang dihadapi mitra, dan tim 
pengusul menawarkan solusi untuk 
menyelesaikan antara permasalahan dan 
harapan yang dihadapi mitra. 
 

 
2.3 Pelaksanaan PKM 

Setelah proposal diterima dan 
mendapatkan surat penugasan dari PT, 
tim pengabdi melaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Program pengabdian pada 

masyarakat telah dilaksaakan pada hari 
Sabtu tanggal 10 Agustus 2019. Kegiatan 
Pengabdian masyarakat telah terselenggara 
dalam satu hari pertemuan yang dimulai 
pada pukul 08.00-17.00. Pada pelaksanaan 
pelatihan teknisi akuntansi klaster 
Akuntansi Komputer bagi para guru-guru 
sekolah Master Indonesia-Depok, kami 
dibantu oleh dua orang mahasiswa 
semester VII yang memiliki sertifikasi Zahir 
Accounting, sehingga cukup kompeten 
untuk mendampingi para guru-guru 
sekolah master dalam melaksanakan 
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simulasi praktek komputerisasi akuntansi 
dengan menggunakan software Zahir.  
Kegiatan telah terlaksanakan dengan 18 
peserta. Para peserta diminta untuk datang 
secara langsung ke fakultas Ekonomi dan 
Bisnis di ruang Sibuni 1 UPN Veteran 
Jakarta. Perjalanan mereka ditempuh 
dengan kendaraan pribadi dan kendaraan 
umum dari titik Temu di Sekolah Master 
Depok dengan menempuh perjalanan 
kurang lebih 90 menit menuju UPN 
Veteran Jakarta di Pondok Labu. 

Acara dibuka oleh bapak Akhmad 
Saebani selaku Ketua Tim Pelaksana 
kegiatan Abdimas dan dihadiri Koordinator 
Sekolah Master Indonesia Sri Lestari, S.Sy, 
dan dilanjutkan ke acara pokok, yaitu 
memberikan pelatihan teknisi Akuntansi 
Klaster Akuntansi Komputer bagi para 
Guru Sekolah Master. Acara yang pertama 
adalah sesi pengetahuan akuntansi dasar. 
Setelah itu dilanjutkan dengang pengenalan 
program software aplikasi Zahir 
Accounting. Karena acara diselenggarakan 
di Sibuni 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UPNVJ sehingga sarana dan fasilitas telah 
terpenuhi termasuk tersedianya software 
aplikasi Zahir Accounting pada masing-
masing komputer yang digunakan oleh para 
peserta. 

 
 

 
Peserta diinstruksikan untuk dapat 

menyalakan komputer dan membuka 
aplikasi software Zahir Accounting. Lalu 
diinstruksikan kembali untuk melaksanakan 
simulasi untuk membuat perusahaan 
secara sederhana, dengan cara mengisi 
nama, alamat, dan jenis perusahaan 
sederhana. Dilanjutkan dengan mengisi 
data-data perusahaan seperti nama vendor 
pelanggan, dan data-data terkait dengan 
persediaan produk yang dijual oleh 
perusahaan.  

Setelah start-up pembukaan 
perusahaan dikerjakan, dilanjutkan dengan 
simulasi untuk mengindentifikasikan 
transaksi-transaksi perusahaan dengan 
cara mengindentifikasi bukti transaksi 
melalui invoice atau billing transkasi, dan 
setelah dapat mengindentifikasikan maka 
dilanjutkan dengan menginput transaksi.  
Acara diakhiri dengan meneyelengarakan 
mini test secara daring menggunakan 
aplikasi Kahoot!. 
Aplikasi tersebut digunakan sebegai 
indikator, sejauh mana para peserta mulai 
memahami kinerja program software Zahir 
Accounting. Dan hasilnya adalah dari 20 
pertanyaan, 80% beberapa peserta dapat 
menjawab pertanyaan dengan benar. 
Berikut adalah susunan pelaksanaan 
pengabdian : 

 
  



 

Tabel 3.1 Indikator Keberhasilan 
Kegiatan Materi Indikator Keberhasilan Ketercapaian 

Pertama 
 09.00 – 12.00 

Mensosialisasikan 
pencatatan dasar 
akuntansi sederhanan 

Peserta dari Sekolah 
Master Depok, mulai 
membedakan antara 
Asset, Liabilitas dan 
Ekuitas 

Pelaksanaan nilai 
rata-rata adalah 30 % 

Kedua  
12.00 – 16.00 

Pendampingan 
pembuatan laporan 
keuangan sederhana 
dengan bantuan 
aplikasi software Zahir 
Accounting  

Para peserta dari 
dapat membuat 
Laporan Keuangan 
dengan menggunakan 
Zahir Accounting 

Pelaksanaan nilai 
rata-rata adalah 50% 

Ketiga 
16.00 – 17.00 

Mengevaluasi secara 
daring pemahaman 
peserta mengenai 
Akuntansi dasar dan 
tahapan Zahir 
Accounting dengan 
melakukan mini test 
menggunakan aplikasi 
Kahoot! 

Peserta master hampir 
sebanyak 80% dapat 
menjawab benar dari 
20 Pertanyaan 

Pelakanaan nilai rata-
rata adalah 20% 

 
Gambar 3.1 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PPM 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Simpulan  

Kegiatan pengabdian masyarakat 
telah dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis dan telah dilaksanakan dalam satu 
hari yaitu pada tanggal 10 Agustus 2019, 
kesimpulan dari kegiatan yang dihasilkan 
selama pelaksanaan kegiatan ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Selama pelaksanaan kegiatan yang 
kami selenggarakan, para peserta 
Master Depok sangatlah bersemenagat 
dalam mengikuti kegiatan yang kami 
simulasikan. Hal tersebut dapat terlihat 
bahwa, kepala Sekolah Master meminta 
secara langsung kepada kami untuk 
dapat meneruskan pelatihan Zahir 
Accounting di program pengabdian 
yang berikutnya. 

2. Para Peserta (Guru) dari Sekolah 
Master Depok telah mengikuti 
pelatihan pembuatan Laporan 
Keuangan sederhana yaitu laporan 
Neraca dan Laporan Laba Rugi dengan 
menggunakan aplikasi software Zahir 
Accounting. 

3. 80% peserta dapat menjawab 
pertanyaan dari kami mengenai 
pencatatan akuntansi dsar dan tahap 
dari pengoperasian Zahir Accounting. 

4. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini 
adalah agar tercapainya para peserta 
Master Depok dalam memahami dan 
menyusun laporan keuangan 
sederhana dengan pemberdayaan 
implementasi akuntansi dasar bagi 
para pengajar didik di sekolahan 
Master Depok. 

 
 
 
 
 

4.2 Saran 
Jumlah para peserta pendidik sangat 

sedikit dari total jumlah yang turut 
bergabung yaitu 30 pendidik. Menurut 
pengamatan yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan, kemampuan para peserta 
perlu ditingkatkan lagi dan perlu adanya 
pelatihan lebih lama lagi. Karena adanya 
keterbatasan waktu dan biaya, hal tersebut 
akan menjadi resolusi instruktur untuk 
lebih memfokuskan diri dalam memberikan 
pelatihan lebih lanjut kepada para peserta 
Sekolah Master Depok. 
Untuk pelaksanaan lanjutan, para peserta 
dapat diberikan pelatihan mengoperasikan 
Zahir menggunakan smartphone dengan 
cara mendownload aplikasi zahir simply, 
sehingga pelatihan dapat lebih optimal dan 
efektif. 
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