PENDAMPINGAN TIM PENGABDIAN MASYARAKAT UNMAS DENPASAR
PADA UKM ASRI DI DESA TAMPAKSIRING, GIANYAR, BALI

Foto 1: Penyerahan Alat-alat Produksi ke UKM Asri
Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian
dari Universitas Mahasaraswati Denpasar yang diketuai oleh Ida Ayu Nyoman Yuliastuti,
SE., M.Si dengan anggota Dr. Putu Kepramareni, SE., MM, Anak Agung Putu Wiwik
Sugiantari, SH., MH, dan Ir. I Ketut Sudipta Giri., MT. Program ini dapat terlaksana dengan
baik karena adanya dana hibah pengabdian masyarakat yang diperoleh dari Direktorat Riset
dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Dikti dengan skim Program Pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PPPUD). Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Usaha
Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan kerajinan ukiran
limbah tulang yaitu UKM Asri yang beralamat di Br. Mantring, Desa Tampaksiring, Gianyar,
Bali. Seni ukir gading dan tulang khas Desa Tampaksiring, merupakan salah satu unggulan
yang sudah menjadi ikon Desa Tampaksiring. Kerajinan tangan berbahan baku tulang
binatang seperti yang dibuat masyarakat Tampaksiring, sangat diminati wisatawan dan pasar
ekspor. Pasokan bahan baku tulang untuk kerajinan ukiran ini pun sudah tersedia berlimpah
di Indonesia. Perolehan devisa dari seni kerajinan ukiran berbahan baku tulang ini terbilang
cukup stabil karena peminatnya pun para kolektor benda-benda seni dalam dan luar negeri.

Foto 2: Perancangan Pembuatan Alat Penyedot Debu
Kegiatan pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas produksi UKM Asri, meningkatkan kesehatan pekerja dan meningkatkan pemasaran
produk dari UKM Asri. Metode yang diterapkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian
ini yaitu dengan melakukan pengadaan peralatan, perancangan dan pendampingan. Tim
pengabdian Unmas Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan yaitu pada bidang produksi
dilakukan pengadaan alat-alat produksi, pembuatan tempat penyimpanan bahan baku,
perancangan pembuatan alat penyedot debu, pengadaan masker dan selop tangan. Pada
bidang manajemen, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembuatan SOP bagian
produksi, pendampingan dalam pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran kas,
pembuatan kartu nama, pendampingan kursus bahasa inggris, pembuatan facebook dan
instagram.
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Unmas Denpasar ini
memberikan dampak cukup besar terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas produk UKM
Asri, peningkatan kesehatan pekerja dengan perancangan alat penyedot debu, penggunaan
masker dan selop tangan bagi pekerja serta peningkatan pemasaran produk UKM Asri baik
dalam maupun luar negeri melalui pembuatan facebook dan instagram. Kegiatan ini juga
dapat memajukan usaha kerajinan ukiran limbah tulang ini untuk menjadi UKM yang mampu
menghasilkan produk yang diterima secara nasional dan internasional, sehingga omzet

penjualan produk pada UKM Asri mengalami peningkatan dan UKM Asri mampu menyerap
tenaga kerja lebih banyak lagi.

