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ABSTRACT
Many daily food needs have the potential to have a selling value if processed in the right
way. One of the potentials that can be utilized for business is the processing of coffee
and rice grounds which can be used as cosmetic preparations for treatment. By
providing education on the processing of coffee grounds and rice as cosmetic
preparations, it can increase people's productivity which will further improve the
economy. The Johar Baru area is located in the Central Jakarta area, the majority of
which have graduated from elementary school (SD) and have not graduated from junior
high school (SMP). The impact of education is low, it is very difficult for them to be
accepted to work in the government as civil servants or in private companies. The
provision of education on the processing of rice and coffee grounds as masks can
increase the productivity of the people of Johar Baru which can further improve the
economy. The educational method is in the form of providing materials, videos, and
quizzes using google forms. In education about making coffee grounds as masks/
scrubs, participants were able to answer questions with poor results by 24%, and good
results by 76%, but after training, participants could better understand how to process
coffee grounds masks/scrubs by 100%. In education about making rice masks, 65% of
participants did not understand the use of rice as a natural cosmetic ingredient, but
after the training, the score was still less than 60 by 12% as many as 2 participants
who did not understand. This product can be developed into a product that has
economic value so that it can improve the community's economy.
Keywords: education, coffee, rice
ABSTRAK
Terdapat banyak kebutuhan pangan sehari-hari yang berpotensi memiliki nilai jual
jika diolah dengan cara yang tepat. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan
untuk usaha adalah pengolahan ampas kopi dan beras yang dapat dimanfaatkan
sebagai sediaan kosmetik perawatan. Dengan pemberian edukasi pengolahan ampas
kopi dan beras sebagai sediaan kosmetik, dapat meningkatkan produktivitas
masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan perekonomian. Wilayah Johar Baru
terletak di daerah Jakarta Pusat yang mayoritas berpendidikan tamat sekolah dasar
(SD) dan tidak tamat sekolah menengah pertama (SMP). Dampak pendidikan rendah,
sangat sulit bagi mereka untuk diterima bekerja di pemerintahan sebagai PNS atau di
perusahaan swasta. Adanya pemberian edukasi pengolahan bahan beras dan ampas
kopi sebagai masker, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat Johar Baru yang
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selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian. Metode edukasi berupa pemberian
materi, video dan kuis menggunakan google form. Pada edukasi tentang pembuatan
ampas kopi sebagai masker/lulur, peserta mampu menjawab soal dengan hasil
kurang baik sebesar 24%, dan hasil yang baik sebesar 76%, namun setelah pelatihan
peserta dapat lebih mengerti cara pengolahan masker/lulur ampas kopi sebesar
100%. Pada edukasi tentang pembuatan masker beras 65% peserta belum paham
tentang pemanfaatan beras sebagai kosmetika bahan alam sebagai masker, namun
setelah pelatihan masih didapatkan nilai kurang dari 60 sebesar 12% sebanyak 2
orang peserta yang kurang paham. Produk ini dapat dikembangkan menjadi produk
yang bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kata kunci: edukasi, kopi, beras

I. PENDAHULUAN
Terdapat sebuah wilayah padat di Jakarta Pusat yakni Kecamatan Johar Baru yang
terkenal pula akan kekumuhan dan konflik sosial. Johar Baru terletak di Jakarta
Pusat dan merupakan satu Kecamatan dari hasil pemekaran Kecamatan Cempaka
Putih. Ia terbagi kepada 4 (empat) kelurahan yaitu Johar Baru, Kampung Rawa,
Tanah Tinggi, dan Galur. Kecamatan Johar Baru mempunyai Rukun Warga (RW)
sebanyak 40 RW, dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 558 RT. Kecamatan Johar Baru,
mempunyai luas wilayah 238,16 hektar, dengan jumlah penduduk yang tercatat
sebanyak 110.700 jiwa, dan kepala keluarga sebanyak 27.356. Dari jumlah penduduk
tersebut, laki-laki sebanyak 59.589 jiwa, dan perempuan 48.458 jiwa. Dengan luas
wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk di
kawasan itu rata-rata 45.398/km2. Berdasarkan data kepadatan tersebut Johar Baru
termasuk sebagai kawasan permukiman terpadat se-Asia Tenggara (Made SP, dkk,
2019). Kepadatan penduduk dan lingkungan yang kumuh mengakibatkan tingginya
resiko terjangkitnya penyakit. Masalah lain yang dihadapi masyarakat Johar Baru
ialah mayoritas dari kalangan mereka berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD) dan
tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Fiddy, A, 2015). Dampak pendidikan
rendah, sangat sulit bagi mereka untuk diterima bekerja di pemerintahan sebagai
PNS atau di perusahaan swasta. Kalaupun terbuka peluang untuk bekerja di kedua
sektor tersebut, sangat terbatas jumlahnya yang bisa diterima untuk bekerja. Paling
terbuka hanya menjadi satpam, office boy (pesuruh) dan tukang kebun. Satu-satunya
sektor yang bisa dimasuki ialah menjadi wirausaha kecil dan mikro. Terdapat banyak
bahan alam yang memiliki khasiat untuk kesehatan dan berpotensi memiliki nilai jual
jika diolah dengan cara yang tepat (Hidayat, S, 2015). Salah satu potensi yang dapat
dimanfaatkan untuk usaha adalah pengolahan ampas kopi dan beras yang dapat
dimanfaatkan sebagai sediaan kosmetik. Bahan-bahan kebutuhan sehari-hari ini
cenderung mudah didapatkan baik di alam maupun di pasar. Dengan pemberian
edukasi yang cukup tentang khasiat dan cara pengolahan bahan tersebut,
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang selanjutnya dapat
meningkatkan perekonomian.
Kopi adalah minuman yang dihasilkan dari tanaman kopi arabika (Coffea
arabica) dan robusta (Coffea robusta), minuman tersebut berasal dari seduhan kopi
dalam bentuk bubuk (Naeli,2016). Kopi adalah salah suatu tanaman sumber kafein
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yang berkhasiat sebagai anti bakteri, stimulan, peluruh air seni, anti kanker kulit,
merangsang pernapasan, anti diabetes, dan antioksidan. Biji kopi Robusta
berkhasiat sebagai pencegah keracunan tempe bongkrek, obat batuk, obat kuat, dan
peluruh air seni (Najiyati, 2009). Usai menyeduh kopi, sebaiknya ampas kopi jangan
langsung dibuang. Ampas kopi juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang tak terduga
ini. Orang-orang biasanya membuang ampas kopi yang tersisa setelah kopi
diminum. Akan tetapi ternyata kita masih bisa menggunakan ampas kopi untuk hal
yang berguna.Ampas kopi bisa dijadikan sebagai body scrub atau lulur tubuh (Milla,
2019). Saat ini banyak klinik kecantikan, spa atau produk kosmetik yang membuat
lulur dengan bahan dasar kopi. Kandungan di dalam kopi ternyata bisa membantu
kulit semakin halus. Partikel kasar dan kandungan asam dari bubuk kopi berfungsi
sebagai exfoliator yang sempurna untuk kulit, yang dapat menghilangkan kotoran
dan sel – sel mati dikulit. Kita bisa membuat lulur kopi sendiri. Proses
pembuatannya juga mudah dan tidak butuh alat yang sulit. Cukup campurkan
ampas kopi dengan air atau minyak kelapa, lalu lulur sudah bisa digunakan (Milla,
2019). Beras adalah bagian bulir padi (Oryza sativa L) atau gabah yang telah dipisah
dari sekam (Haryadi, 2013). Manfaat beras bagi kesehatan cukup banyak antara lain
sebagai antikoagulan, mencegah kanker, memperbaiki sel kulit dan lain-lain,
Beberapa penelitian membuktikan bahwa beras memiliki kandungan antioksidan
dan kaya akan inositol dan allantoin (Widowati, et.al, 2016). Inositol merupakan
senyawa vitamin B kompleks yang merangsang pertumbuhan sel dan memperlambat
proses penuaan kulit. Sementara allantoin adalah zat pelembab alami yang berfungsi
untuk melembutkan kulit, mencegah iritasi dan menghilangkan bekas jerawat.
Kandungan allantoin yang lembut membuat kulit yang berjerawat atau sensitif tidak
semakin parah sehingga beras dapat dikembangkan menjadi bahan masker alami
untuk wajah (Tyas, T.K, 2019).
II. METODE
Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan penerapan dan transfer
teknologi peningkatan produktivitas dan pembuatan produk masker/lulur dari
ampas kopi dan beras yang dilakukan melalui pemberian materi, pelatihan, dan
pendampingan selama proses pelatihan. Kegiatan ini melibatkan 15 – 20 ibu rumah
tangga dan ibu kader PKK Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota
Jakarta Pusat. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan produk bahan alam, berdasarkan :
a. Edukasi masyarakat mengenai manfaat dan khasiat serta cara pengolahan
bahan alam sebagai bahan kosmetik.
b. Pengolahan kebutuhan sehari-hari yang dimanfaatkan sebagai kosmetik yang
memiliki nilai jual, sehingga meningkatkan produktivitas dan perekonomian
masyarakat Kelurahan Johar Baru.
Metoda pengabdian masyarakat ini dilakukan secara daring, diawali dengan
pembukaan, pre test, kemudian pemberian materi dengan presentasi yang dilengkapi
dengan video demo/pelatihan, tanya jawab, post test. Selanjutnya materi juga
diberikan melalui grup whatsapp.
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Gambar 1. Pemberian materi, pelatihan, dan pendampingan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 26
Oktober 2020 melalui aplikasi zoom meeting pada pukul 13.00 – 15.00. Jumlah
peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 17 orang. Kegiatan dibuka dengan
sambutan oleh Sekretaris Lurah Johar Baru yang mewakili Bapak Lurah yang
berhalangan hadir.
Pada kegiatan pemanfaatan ampas kopi dan beras sebagai kosmetika bahan alam
diawali dengan presentasi pemberian informasi/penyuluhan dan materi dalam bentuk
power point yang dilengkapi video demo/pelatihan cara membuat masker/lulur dan
produk-produk kecantikan lain dengan bahan baku ampas kopi dan beras, sehingga
memudahkan peserta untuk memahami proses pembuatan masker/lulur tersebut.
Kemudian dilakukan sesi tanya jawab untuk hal-hal yang belum dipahami. Hasilnya
didapatkan peningkatan pemahaman manfaat ampas kopi dan beras sebagai produk
kecantikan dari bahan alam dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan
produktivitas dalam membuat masker/lulur dan produk-produk kecantikan lain
dengan bahan utama ampas kopi dan beras yang mudah didapatkan di lingkungan
sekitarnya.
Para peserta cukup antusias atas paparan yang diberikan dengan memberikan
pertanyaan di antaranya : “bagaimana menghilangkan ampas kopi yang mengandung
gula?”. Diharapkan peserta dapat lebih mengerti dan membuat sediaan masker/lulur
dari ampas kopi maupun dari beras.
Pada sesi berikutnya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
materi presentasi diatas melalui isian googleform sampai di dapat nilai maksimal
tentang materi yang sudah diberikan. Pada kuis materi tentang masker/lulur ampas
kopi dan beras dengan ketentuan, jika nilai yang diperoleh 76 – 100 termasuk pada
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kategori pemahaman baik, nilai 60 – 75 kategori cukup dan nilai < 60 kategori kurang
paham (Arikunto, 2010). Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Hasil Pretest dan Post Test tentang masker/lulur ampas kopi
No.

Nama

Usia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RH
Rnh
FH
Sas
AS
Aso
AF
Afi
Rn
SJ
SJw
HS
Hts
SA
H
LK
SS

53
53
53
51
55
55
55
55
53
55
55
45
45
51
35
34
27

Nilai
10
10
30
30
60
60
60
70
70
70
70
80
90
90
100
100
100

Pree Test
Kategori Persentase
Kurang

23%

Cukup

42%

Baik

35%

Post Test
Nilai Kategori Persentase
60
Cukup
12%
60
80
90
100
100
100
100
100
100
Baik
88%
100
100
100
100
100
100
100

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat range usia 17 orang peserta diatas berkisar dari
27 – 55 tahun. Peserta mampu menjawab soal dengan hasil kurang baik sebesar 23%,
cukup baik sebesar 42% dan hasil yang baik sebesar 35%. Hal tersebut disebabkan
peserta belum mendapat materi dan pelatihan tentang proses pembuatan masker dari
ampas kopi, sehingga belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pretest yang
ada. Disamping itu masih ada peserta yang belum paham menjawab pertanyaan
pretest melalui applikasi googleform. Dari tabel hasil diatas masih didapatkan 4
peserta yang kurang paham tentang pemakaian masker/lulur sebagai bahan
kosmetika bahan alam, terlihat dari jawaban yang belum tepat dari pertanyaan
tentang pemakaian lulur pada tangan dan masker pada wajah. Namun semua peserta
mengetahui kandungan dari ampas kopi.
Berdasarkan hasil post test di atas menunjukkan peserta menjawab soal kuis
mendapatkan nilai yang cukup baik sebesar 12% dan baik sebesar 88%. Dari data
tersebut peserta lebih cepat mengerti setelah diberikan materi dan pelatihan cara
pembuatan masker/lulur dari ampas kopi. Walau ada peserta yang masih belum jelas
tentang khasiat dari ampas kopi.
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Tabel 2. Hasil Pree Test dan Post test pemanfaat beras
sebagai kosmetika bahan alam
No.

Nama

Usia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AS
AF
RH
SJ
Rn
HS
FH
SA
LK
Afi
Rnh
Hts
SS
Aso
SJw
H
Sas

55
55
53
55
53
45
53
51
34
55
53
45
27
55
55
35
51

Pree Test
Post Test
Nilai Kategori Persentase Nilai Kategori Persentase
10
10
Kurang
12%
10
30
20
60
20
60
Cukup
23%
30
70
30
Kurang
65%
70
40
80
40
90
50
100
50
100
50
100
60
100
Baik
65%
Cukup
12%
70
100
80
100
80
100
Baik
23%
100
100
100
100

Dari tabel 2 didapatkan 65% peserta belum paham tentang pemanfaatan beras
sebagai kosmetika bahan alam sebagai masker, cukup paham sebesar 12% dan
pemahaman yang baik sebesar 23%. Hal ini disebabkan peserta belum mendapatkan
materi dan penyuluhan tentang beras, sehingga belum tepat menjawab pertanyaan
pretest yang ada.
Berdasarkan hasil post test diatas menunjukkan pemahaman peserta mengenai
pemanfaatan beras sebagai kosmetika bahan alam sangat baik sebesar 88%. Hal ini
menunjukkan penyuluhan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman peserta
sehingga mampu dan tepat menjawab pertanyaan-pertanyan post test yang diberikan.
Namun pada hasil post test tersebut masih didapatkan nilai kurang dari 60 sebesar
12%, nilai cukup sebesar 23% dan nilai baik sebesar 65%. Terdapat sebanyak 2 orang
peserta yang kurang paham tentang materi pemanfaatan dan kandungan pada beras
sebagai bahan kosmetika bahan alam, terlihat dari jawaban yang belum tepat dari
pertanyaan kandungan beras yang bermanfaat sebagai antioksidan dan melembutkan
kulit. Selain itu masih kurangnya pemahaman peserta tersebut mengenai
pemanfaatan beras yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
IV. SIMPULAN
Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya dapat memberdayakan
masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis
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pada optimalisasi potensi masyarakat agar
mengoptimalkan potensi bahan alam yang ada.

mampu

mendayagunakan

dan

Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang proses pengemasan produk
sehingga produk yang dihasilkan lebih menarik, memiliki nilai jual tinggi, dan
meningkatkan masa simpan produk.
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