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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang PKPM 

Pada era perkembangan saat ini, terutama di bidang ilmu komputer dan bisnis 

sangat berkembang begitu cepat. Tidak dapat diketahui persaingan dalam bidang 

bisnis utamanya,oleh karena itu tantangan yang ada di suatu daerah memiliki 

tingkat kesulitan sendiri dengan para pesaing. Terutama usaha kecil mengah yang 

di kelola/dimiliki masyarakat,oleh karena itu usaha kecil menengah dapat 

meningkatkan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, atau 

pun mengurangi jumlah pengangguran yang terdapat di desa tersebut dengan 

membuka/menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang menganggur di desa 

tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, IIB Darmajaya menerapkan program PKPM (Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat). PKPM merupakan salah 1 mata kuliah yang 

berfungsi sebagai tempat berinovasi dan mengembangkan kreatifitas mahasiswa 

untuk melakukan pengembangan UKM berbasis kearifan lokal. Dengan adanya 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa di harapkan mampu 

menambah wawasan dan pengetahuan yang terdapat pada masyarakat sekitar. 

Bagi Masyarakat sendiri semoga dengan ada nya kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat diharapakan mampu memberikan ilmu yang di dapat 

selama perkuliahan ini baik dalam ilmu komputer maupun bisnis, agar dapat 

memberikan inovasi yang baru pada Masyarakat dan Motivasi agar Masyarakat 

selalu terinspirasi dan semangat dalam melakukan kegiatan/pekerjaan. 

 

IIB Darmajaya tahun 2019 bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan dan Pesawaran dalam Pelaksanaan Program Studi Praktek Keja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) dalam waktu 1 Bulan. Peserta PKPM yang terdiri 
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dari 578 Mahasiswa/Mahasiswi dan telah di kelompokkan dalam 95 kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri 6 sampai 7 Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Pihak Pemerintah kabupaten Lampung 

Selatan dan Pesawaran menetapkan 5 Kecamatan dan 30 desa untuk menerima 

Mahasiswa IIB Darmajaya dalam melaksanakan PKPM. Berikut adalah kecamatan 

yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Lampung Selatan dan Pesawaran untuk 

menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi yaitu,di Kabupaten Lampung Selatan di 

Kec. Kalianda, Kec. Natar, Kec. Tanjung 

Bintang.Sedangkan Di Kabupaten Pesawaran di Kec. Gedong Tataan dan Kec. 

Way Lima. 

 

PKPM kelompok 59 yang di tempatkan pada salah satu Desa di Kecamatan Way 

Lima ialah Desa Baturaja.Kami Terdiri dari 6 Mahasiswa/Mahasiswi yang 

beranggotakan 3 Jurusan Manajemen, 1 Akuntansi, 1 Teknik Informatika, 1 Sistem 

Informasi. Desa Baturaja memiliki masyarakat yang bermata pencarian 

penduduknya petani.Oleh sebab itu  berupaya untuk mengembangkan Desa 

Baturaja dengan cara menerapkan Pengetahuan yang telah di dapat selama 

perkuliahan baik iti ilmu komputer maupun bisnis di Desa Baturaja. 

 

Desa Baturaja sudah memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) salah satu 

nya ialah air mineral (BUMDES). Maka kelompok 59 berusaha mengembangkan 

dan berinovasi bukan hanya air mineral dalam galon namun juga dalam minuman 

dalam bentuk gelas. Terutama dalam perizinin yang belom memadai/kurang 

lengkap untuk bisa produksi minuman air mineral dalam bentuk gelas.  

 

“PENGEMBANGAN UKM BUMDES AIR MINERAL WAY MIYOSS DI 

DESA BATURAJA KECAMATAN WAY LIMA  

KABUPATEN PESAWARAN 
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1.2 Manfaat PKPM 

1.2.1 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai media pengenalan  bagi IIB Darmajaya di tempat     

berlangsungnya PKPM. 

b. Sebagai acuan dan bahan atau refrensi  tambahan pengetahuan di 

bidang industiy rumah bagi aktivitas akademik IIB Darmajaya. 

c. IIB Darmajaya bisa menjadikan PKPM ini menjadi tolak ukur 

untuk di waktu yang akan datang. 

d. Membuktikan bahwa IIB Darmajaya bisa membawa perubahan dan 

memberikan motivasi kepada Masyarakat. 

 

1.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai menambah wawasan dan pengalaman hidup yang tidak 

pernah dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi sebelumnya. 

b. Memotivasi Mahasiswa/Mahasiswi untuk memberikan saran/ide 

yang di miliki untuk di salurkan kepada Masyarakat di sekitar. 

c. Supaya Mahasiswa/Mahasiswi bisa hidup mandiri, disiplin, 

bertanggung jawab, bekerja sama, bersyukur dalam segala hal 

yang di lakukan. 

 

1.2.3 Manfaat Bagi UKM dan Masyarakat 

a. Dengan adanya pengembangan UKM,diharapakan mampu dapat 

menyerap tenaga kerja bagi para penganggur di Desa Baturaja. 

b. Diharapkan BUMDes UKM Air Mineral Way Miyoss mampu 

mengembangkan dan mengola  secara lebih optimal. 

c. Memberikan Inivasi bagi UKM Air Mineral Way Miyoss dalam 

upaya memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Desa Baturaja. 

d. Untuk memperluas lingkup pasar dan penjualan. 
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1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

a. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

Tempat pelaksanaan PKPM dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan 

Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. 

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

Waktu pelaksanaan PKPM dilaksanakan selama kurang lebih 29 hari 

yang dimulai dari tangga 21 Agustus 2019sampai dengan  tanggal 19 

September 2019. 


