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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bentuk

pengaplikasian ilmu yang telah didapat dikampus dan kegiatan yang bersifat

sosial atau praktek kerja yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang

bersifat mengabdi terhadap masyarakat. PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat

menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan,

kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran

mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang

sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai

jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada

khususnya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus hingga 18

September 2019. Tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan

potensi-potensi yang ada di tempat dilaksanakannya praktek kerja.

Salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan PKPM adalah di Kecamatan Natar.

Kecamatan Natar sendiri terdiri dari beberapa desa-desa diantaramya, Desa

Pancasila, Desa Merak Batin, Desa Negara Ratu, Desa Bumi Sari, Desa

Candimas, Desa Branti Raya dan Banjar Negeri. Dari desa-desa tersebut yang

menjadi tempat diadakannya Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)

kami yaitu Desa Candimas. Desa Candimas memiliki luas wilayah sekitar 3.213,5

Ha dengan jumlah penduduk yaitu 4.554 jiwa. Masyarakat di Desa Candimas

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, bermata pencaharian
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sebagai pedagang, buruh pabrik, jasa dan peternak. Dusun di desa Candimas

terdiri dari Sepuluh dusun.

Di Desa Candimas terdapat potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakatnya

yaitu pada bagian pertanian, pembudidayaan ikan, UMMKM jamur, dan UMKM

jahit. Dari berbagai potensi desa Candimas, PKPM Darmajaya memiliki

kesempatan untuk mengembangkan dan memberikan inovasi terhadap UMKM

JEN BORDIR pada desa Candimas. Selain itu terdapat rumah belajar yang kami

adakan untuk membantu anak-anak SDN 4 Candimas mengulas materi pelajaran

saat di sekolah.UMKM JEN BORDIR saat ini sudah berjalan dengan baik dan

dikelola oleh Bapak Zainal Abidin yang telah memproduksi kasur lamat, taplak

meja, bantal lamat, sarung guling dan bet nama.

Masyarakat di Desa Candimas mayoritas bekerja sebagai petani yang membuat

masyarakat hanya fokus untuk pekerjaan mereka dibandingkan untuk membangun

UMKM secara perkelompok. Selain itu, sebagian masyarakat bekerja sebagai

buruh pabrik yang cenderung tidak memiliki waktu dalam membangun UMKM

secara berkelompok. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya UMKM yang

berada di Desa Candimas.

Maka dari itu kami mahasiswa dari PKPM IIB Darmajaya memberikan inovasi

agar UMKM JEN BORDIR lebih berkembang. Yang sebelumnya hanya

memproduksi kasur lamat, taplak meja, bantal lamat, sarung guling dan bet nama.

Kurang berkembangnya UMKM di desa candimas karena kurangnya pengetahuan
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tentang pentingnya teknologi di zaman sekarang ini. Kami membantu masyarakat

Desa Candimas untuk mengembangkan UMKM dengan pengembangan

teknologi di revolusi industri 4.0. Inovasi yang diberikan diantaranya yaitu

membuat keset, bros dari kain perca, media pemasaran dengan cara

memanfaatkan teknologi, perhitungan harga pokok produksi serta penambahan

inovasi kemasan produk pada UMKM JEN BORDIR.

Dari permasalahan di atas maka kami tertarik mengadakan pengamatan dan

pendekatan sosial mengenai “INOVASI UMKM BERBASIS TEKNOLOGI

PADA UMKM “JEN BORDIR” DESA CANDIMAS KECAMATAN NATAR

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”.

1.2 Manfaat PKPM

1.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat yang kami peroleh dalam pelaksanaan PKPM di Desa Candimas,

Dusun Rajawali yaitu :

1. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam kemandirian, disiplin,

bersosial, tanggungjawab, dan kepemimpinan

2. Mendapat wawasan baru seperti keagaman, seni kerajinan

menjahit, dan pentingnya bersosialisasi dengan masyarakat

3. Melatih diri agar lebih terampil dalam memecahkan masalah yang

ada di dalam kelompok atau masyarakat dan memberikan solusi

agar terselesainya permasalahan yang ada

4. Mengimplementasikan kegiatan dalam dunia nyata kedalam peran

teknologi dan bisnis untuk pengembangan UMKM
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5. Menambah pengalaman mahasiswa dalam dunia nyata

6. Sebagai wujud melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu

pengabdian pada masyarakat

1.2.2 Manfaat Bagi Desa Candimas

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKPM bagi Desa Candimas yaitu:

1. Pengembangan potensi desa dengan pengenalan teknologi dalam

memasarkan produk yang ada di UMKM dan website desa untuk

memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai desa

candimas.

2. Mengembangkan pengetahuan siswa/i SDN 04 Candimas tentang

penting nya menabung dan pengembangan kerajinan tangan anak

anak SDN 04 Candimas.

3. Mengembangakan pengetahuan siswa/i SMP N 5 NATAR tentang

pengenalan IT Dasar seperti : Ms word dan pembuatan website

4. Membuat desain peta satelit desa Candimas

5. Membuat identitas berupa banner sebagai identitas rumah ketua

DUSUN dan RT

6. Membantu anak anak dusun rajawali dalam mengembangkan

kerohanian dengan membantu mengajarkan mengaji

7. Membuka rumah belajar untuk anak anak dusun Rajawali

1.2.3 Manfaat Bagi UMKM Jen Bordir
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Manfaat yang diperoleh bagi UMKM Jen Bordir yaitu :

1. Membantu mengembangkan produk seperti : pembuatan logo,

kartu nama, plastik pengemasan dan motif dalam bordiran

2. Membantu UMKM dalam pemasaran produk melalui media sosial

seperti : instagram, whatsapp dan facebook

3. Membantu dalam membuat laporan keuangan harga pokok

penjualan (HPP) agar mempermudah UMKM dalam mengatur

keuangan.

4. Membantu UMKM dalam pemasaran luas dengan pembuatan

website UMKM jen bordir

5. Pengembangan pengolahan limbah kain berkas bordiran menjadi

suatu produk yg bernilai dengan pengolahan kain perca di olah

menjadi tempat tisu, bros dan keset untuk meningkatkan

pendapatan laba UMKM.

1.2.4 Manfaat Bagi IIB Darmajaya

Manfaat yang diperoleh bagi Kampus IIB Darmajaya yaitu :

1. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB

Darmajaya kepada masyarakat Desa Candimas

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature

Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja

Pengabdian Masyarakat berikutnya.
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