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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

Institut Infomatika Dan Bisnis Darmajaya merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta yang ada di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Nama”Darmajaya”merupakan akronim dari “Dharma Bakti dan JasaYoenidar 

Alfian”. Kampus biru IIB Darmajaya dibangun diatas tanah seluas 2,5 hektar. 

Institut ini berdiri pada 5 Juni1997 yang dahulu disebut dengan nama STMIK-

STIE Darmajaya dan dikelola olehYayasan Pendidikan Alfian Husin. Di 

Kampus IIB Darmajaya terdiri dari 2 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri 

dari 2 Prodi yaitu Akutansi dan Manajemen,sedangkan untuk Fakultas Ilmu 

Komputer terdiri dari 5 prodi yaitu Manajemen Informatika, Sistem Informasi, 

Teknik Informatika, Sistem Komputer,Teknik Komputer. Di kampus 

Darmajaya di setiap Prodi Strata Satu mempunyai Mata Kuliah yang sama 

yaitu PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ). 

 
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Komputer menerapkan mata kuliah PKPM kedalam program PKPM (Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat). PKPM merupakan suatu bentuk pengabdian 

mahasiswa kepada masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara mengaplikasikan 

apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan. Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, 
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dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial 

kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk 

menelaah dan merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat, 

menelaah potensi-potensi dan kelemahan masyarakat serta mencari solusi 

untuk masalah itu. Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat mahasiswa mengamalkan ilmu, 

teknologi, dan ekonomi untuk memecahkan masalah tersebut dan 

menanggulanginya. Atau dapat dikatakan bahwa Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat membantu dalam membangun masyarakat. 

 
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tahun 2019 bekerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan dalam Pelaksanaan 

Program Studi Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dalam kurun 

waktu 1 Bulan. Peserta PKPM yang terdiri dari 572 Mahasiswa/i dan telah di 

kelompokkan kedalam 95 Kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 6 

sampai 7 Mahasiwa/i Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Pihak 

Pemerintah kabupaten Lampung selatan dan Pesawaran menetapkan 5 

Kecamatan dan 37 Desa untuk menerima Mahasiswa IIB Darmajaya dalam 

melaksanakan PKPM. Berikut adalah Kecamatan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Lampung Selatan dan Pesawaran untuk menempatkan 

Mahasiswa/i antara lain, di Kabupaten Lampung Selatan yaitu kec. Kalianda, 

kec. Tanjung bintang, dan kec. Natar. Sedangkan Di Kabupaten Pesawaran 

yaitu Kec.Way Lima dan Kec. Gedong Tataan. Dan di Kec. Natar yaitu Desa 
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Natar, Desa Pancasila, Desa Branti Raya, Desa Merak Batin, Desa Negara 

Ratu, Desa Bumi Sari, Desa CandiMas,Desa Banjar Negri. 

Desa Pancasila  kec.Natar  terdapat 3 Kelompok yaitu kelompok 19,20,21 

yang ditempatkan pada daerah tersebut. Di Desa Pancasila terdapat beberapa 

UMKM yaitu UMKM Talikur,UMKM  Tahu, UMKM Keripik Singkong. 

Kelompok 19 terdiri dari 6 Mahasiswa/i yang beranggotakan Mahasiswa dari 

jurusan Akutansi,Manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi. 

Kelompok 19 mendapatkan UMKM Talikur.Desa Pancasila memiliki 

masyarakat yang bermata pencaharian penduduknya petani. Tetapi sebagian 

besar mata pencaharian penduduk Desa Pancasila ialah petani. Oleh sebab itu, 

kami PKPM IBI Darmajaya berupaya untuk mengembangkan Desa Pancasila 

dengan cara mengimplementasikan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan 

teknologi kemasyarakat Desa Pancasila. 

 
Kegiatan PKPM ini dilaksanakan  sebagai upaya memberdayakan potensi dan 

sumber daya yang dimiliki Desa Pancasila dengan membantu pemasaran 

UMKM yang ada di Desa. Di Desa Pancasila terdapat  UMKM yang 

memproduksi kerajinan Talikur. 

 
Berdasarkan observasi dan pengamatan di lapangan,  kelompok PKPM kami 

akan mengembangkan UMKM kerajinan Talikur, karena kerajinan Talikur 

merupakan Produk kerajinan tas yang terbuat dari Talikur makin diminati 

masyarakat. Tas yang terbuat dari Talikur ini cukup unik, anti mainstream, 

dan banyak motif pilihan. Namun pemasaran belum cukup luas, hanya di 

Desa Pancasila dan produk awal yang dimiliki hanya kerajinan tas. Maka 
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dengan keadaan ini kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi produk 

dari Talikur. Tidak hanya itu kami juga akan menetapkan pemasaran secara e-

commerse dan melalui media sosial  karena UMKM ini belum melakukan 

pemasaran secara online. 

 
Pendiran UMKM Talikur ini berdiri sejak tahun 2018 yang didirikan oleh Ibu 

Entina. UMKM kerajinan talikur di Desa Pancasila sendiri belum memiliki 

pembukuan dan laporan keuangan, brand/merek, dan kemasan atau 

packaging. Tujuan dibuatkannya pembukuan dan laporan keuangan agar 

pengeluaran dan pemasukan yang ada di UMKM dapat terstruktur dengan 

baik. Dan tujuan pembuatan brand dan logo adalah agar UMKM Talikur 

sendiri memiliki identitas. 

 
Sehubung dengan hal-hal yang melatar belakangi masalah-masalah diatas, 

penulis tertarik mengadakan pengamatan dan pendekatan sosial  mengenai 

“PENGEMBANGAN UMKM KERAJINAN TALIKUR DI DESA 

PANCASILA DALAM BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI 

BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI ”. 

 
1.2 Tujuan PKPM 

1. Untuk menumbuhkan jiwa Enterpreneurship Mahasiswa dan Masyarakat 

Desa. 

2. Untuk menggali potensi wilayah atau Desa tujuan guna mengembangkan 

kreativitas masyarakat melalui UMKM. 

3. Untuk menjalin kerja sama yang berkelanjutan antara IIB Darmajaya 

dengan Pemerintah daerah di Provinsi Lampung. 
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1.3 Manfaat PKPM 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Meningkatkan dalam kemandirian, disiplin, bersosial, tanggungjawab, 

kemampuan berkomunikasi dan jiwa kepemimpinan. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dipergunakan untuk 

bekal masa depan. 

c. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi Mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmuyang didapatkan dari kampus baik ilmu 

komputer, Manajemen, dan akutansi. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan produk baru dan pemasarannya. 

b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk 

memberdayakan masyarakat agar semua masyarakat dapat membuka 

usaha dan memanfaatkan kemajuan teknologi. 

c. Dapat mengembangkan dan mengelola potensi Desa menjadi lebih 

berkualitas. 

d. Memberikan informasi tentang Bisnis berbasis Teknologi. 

e. Pembuatan website DESA yang digunakan untuk memudahkan 

masyarakat mencari informasi mengenai Desa Pancasila 

3. Bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya DESA PANCASILA Kecamatan 

NATAR Kabupaten LAMPUNG SELATAN. 
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