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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) merupakan salah satu bentuk

untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dengan pengabdian

masyarakat. Pengabdian merupakan penerapan ilmu yang didapatkan dari bangku

perkuliahan yang dituangkan dalam kegiatan masyarakat secara nyata sehingga ilmu

yang diperoleh dapat dikembangkan dan berguna untuk masyarakat dan usaha mikro

kecil menengah (UMKM) yang ada di desa Way Kandis dan dilaksanakan secara

individu oleh mahasiswa dan berlokasi di daerah domisili tempat tinggal peserta

PKPM dengan tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat, Hal ini

juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) dilakukan dalam waktu 1(satu)

bulan secara individu yang bersifat mengabdi dan kepekaan kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat), Institut Bisnis

dan Informatika Darmajaya (IBI Darmajaya) bekerja sama dengan Kota dan

Kabupaten daerah tempat tinggal mahasiswa.

Salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah menghidupkan kembali UMKM

pada masa pandemi covid 19 dan menyadarkan masyarakat sekitar agar selalu jaga

kesehatan serta jaga jarak pada masa pandemi covid 19. Selain itu menciptakan

Kelurahan Way Kandis Menjadi Kampung yang tangguh dalam menjaga kesehatan

terutama pada masa pandemi Covid-19. kami berusaha meningkatkan kesadaran
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masyarakat akan penting nya menjaga protokol kesehatan dengan selalu rajin

mencuci tangan, menggunakan masker ketika beraktivitas dan menggunakan

handsanitizer yang berguna untuk mencegah penularan virus Covid-19, lalu

membantu masyarakat sekitar meningkatkan perekonomian dengan mamanfaatkan

hasil bumi yang masih menjadi mata pencaharian umum di kelurahan Way Kandis

seperti petani bayam, kol, padi, dan khusus mengembangkan UMKM ikan asin di

Kelurahan way kandis. Setelah meningkatkan kesehatan dan perekonomian, maka

keamanan di kelurahan Way Kandis pula akan meningkat karena perekonomiannya

yang menunjang.

Dengan latar belakang diatas, kami mengangkat judul “OPTIMALISASI
TEKNOLOGI INFORMASI PADA MASA PANDEMI COVID 19 UMKM
IKANASIN.BDL”
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan

pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok Praktek Kerja

Pengabdian Masyarakat (PKPM), sebagai berikut :

1. Bagaimana cara meningkatkan penjualan produk ikanasin.bdl pada masa

pandemi covid 19 ?

2. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat Way Kandis bahwa menjaga

kesehatan itu penting ?

3. Bagaimana kesiapan warga Way Kandis untuk menghadapi new normal ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

a. Menerapkan atau memanfaatkan ketersediaan alam untuk membuat

Handsanitizer dari bahan yang ramah lingkungan (Daun Sirih)

b. Meningkatkan interaksi, pemahaman, dan kepedulian mahasiswa/i

dalam menerapkan hidup sehat.

c. Sebagai mahasiswa/i berperan aktif untuk menjadi fasilitator,

motivator dan konsultan yang profesional berlandaskan kesadaran

untuk pengabdian kepada masyarakat.

d. Membantu menyelenggarakan program dan menjalin hubungan

silahturahmi yang lebih baik dan hubungan kemitraan untuk daya

saing terhadap pelaku bisnis (UMKM).
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2. Manfaat

Manfaat Bagi Mahasiswa/i

Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi Institusi dan mahasiswa/i, tetapi

kegiatan PKPM ini memiliki beberapa manfaat yang dapat di peroleh

masyarakat Way Kandis, antara lain :

a. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan

potensi-potensi usaha yang terdapat di Way Kandis.

b. Meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk memberdayakan

masyarakat supaya semua masyarakat dapat membuka usaha dan

memanfaatkan kemajuan teknologi di era teknologi seperti ini.

c. Adanya pandemi Covid-19 tidak dapat menghalangi kegiatan berbisnis

karena, dapat di lakukan secara online.

Manfaat Bagi IIB Darmajaya

Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya, Mahasiswa, dan

Masyarakat Way Kandis adalah:

a. Untuk sarana media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya pada

tempat PKPM berlangsung.

b. Menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IIB Darmajaya selama

melaksanakan kegiatan di Way Kandis.

c. Melahirkan kader-kader yang mampu membawa perubahan bagi

masyarakat di masa akan datang.
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1.4 Mitra Yang Terlibat

Mitra yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua RT 001 LK 3 Bambang Hartanto kelurahan Way Kandis sebagai tempat
PKPM dilaksanakan.

2. Bapak Habiburrahman selaku pemilik UMKM ikan asin di kelurahan Way
Kandis.

3. Para petani padi, kol, bayam disekitar kelurahan Way Kandis.

4. Masyarakat lingkungan RT 001 Kelurahan Way Kandis sebagai titik fokus
penelitian PKPM.

5. Pelaku Bisnis Masker kain.

6. Para konsumen yang sudah membeli produk ikanasin.bdl
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BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program-program yang dilaksanakan

Berikut ini Program-program yang dilaksanakan pada masa PKPM sebagai berikut :

2.1.1 Menyerahkan surat persetujuan kepada UMKM

Menyerahkan surat persetujuan ini dimaksud agar dari pihak UMKM tidak

keberatan dengan kedatangan kami untuk belajar dan membantu menginovasi

UMKM tersebut.

2.1.2 Pembuatan dan Penyaluran Alat Pelindung Diri (APD)

Untuk mencegah penularan Covid-19 kami melakukan edukasi dengan

memberikan masker dan hansanitizer kepada masyarakat di lingkungan I dan

lingkungan II Kelurahan Way Kandis sebagai salah satu alat pelindung diri

agar meingkatkan kesadaran penting nya menjaga kesehatan, dan juga saya

membuat dan memberikan tempat mencuci tangan yang di letakkan di depan

rumah masyarakat sekitar dan juga di setiap gang saat ingin memasuki

pemukiman penduduk agar masyarakat dapat mencuci tangan dengan mudah

sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.

2.1.3 Membantu UMKM ikanasin.bdl

Dalam kegiatan ini saya membantu UMKM untuk memproduksi berbagai ikan

asin dengan berbagai proses sampai terjadi nya ikan asin yang siap di pasarkan.

Serta membantu memasarkan produk tersebut dengan cara media online agar

peminat nya lebih banyak dan lebih praktis.
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2.1.4 Membuat akun sosial media untuk produk ikanasin.bdl

Pembuatan Media Sosial guna informasi seputar UMKM ikan asin agar dapat

dikenal secara meluas. Serta pembelian melalui smartphone, sosial media akan

mengadakan promo dengan delivery gratis ongkir untuk wilayah seputar

Bandar Lampung selama promo berlangsung.

2.1.5 Membantu petani sekitar kelurahan Way Kandis

Disini saya membantu masyarakat sekitar Way Kandis khusus nya petani kol,

padi. Bayam untuk membersihkan lahan nya serta membantu bercocok tanam

selama dilaksanakan nya PKPM.

2.1.6 Mensosialisasikan covid 19

Saya dari kelompok 4 mensosialisasikan tentang virus covid 19 dengan cara

datang kerumah langsung dan mengajarkan masyarakat sekitar agar selalu

menjaga kesehatannya dengan cara rajin bercuci tangan dan apabila keluar

rumah wajib memakai masker, serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang

di tetapkan oleh pemerintah.

2.1.7 Membuat desain Banner dan Id card

Membuat desain Banner untuk UMKM ikanasin.bdl serta Banner untuk

kelurahan agar PKPM ini terkesan oleh masyarakat sekitar dan membuat Id

card agar masyarakat sekitar tahu bahwa saya merupakan mahasiswa IIB

Darmajaya.

2.1.8 Membantu Masyarakat sekitar untuk persiapan 17 Agustus

Disini saya membantu masyarakat sekitar untuk mempersiapkan menyambut

HUT RI agar dengan cara ini selalu menumnuhkan cinta terhadap tanah air dan

selalu mengenang para pahlawan dulu yang sudah gugur mendahului kita.

Serta mengajak para pemuda sekitar untuk saling menyadarkan bahwa kita

cinta tanah air.
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2.2 Waktu Kegiatan

Dimana waktu kegiatan PKPM ini dimulai pada tanggal 20 juli sampai 15

agustus 2020. jadi mulai tanggal 20 juli saya mengunjungi desa Way Kandis untuk

berkenalan dengan masyarakat sekitar dan mengenalkan diri bahwa saya berasal dari

kampus IIB Darmajaya. Dan masyarakat sekitar merespon kedatangan saya dengan

sangat baik. Setelah itu tanggal 22 sampai 29 juli saya berkunjung dan membantu ke

tempat UMKM ikan asin yang berada di kelurahan Way Kandis. Dan pada tanggal 31

juli agenda saya membuat handsanitizer yang akan di tempatkan sekitar kelurahan

Way Kandis. Pada tanggal 1 agustus saya membagikan masker di masyarakat sekitar

kelurahan Way Kandis. Pada tanggal 2 agustus sampai tanggal 14 agustus saya

mengisi waktu dengan membantu masyarakat sekitar. Dan akhirnya pada tanggal 15

agustus saya datang ke kelurahan untuk mengucapkan terima kasih sudah di izinkan

untuk melaksanakan PKPM di kelurahan Way Kandis.

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

Berikut ini kegiatan dan dokumentasi yang diperoleh :

2.3.1 Membuat akun social media Ikanasin.Bdl

Dalam hal ini saya membuat sosial media guna untuk menambahkan strategi

pemasaran pada produk Ikanasin.Bdl. Tujuan pembuatan instagram ini adalah

sebagai sarana promosi, sehingga harapannya dengan adanya instagram ini

market pasar dari Ikanasin.Bdl menjadi lebih luas dan masyarakat lebih mudah

untuk mengetahui produk ini, serta akses pembelian oleh konsumen jauh lebih

mudah

Berikut ini tampilan instagram yang saya buat.
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Gambar 1.1 Tampilan Instagram Ikanasin.Bdl

Gambar 1.2 Lokasi Ikanasin.Bdl
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Gambar 1.3 Produk Ikanasin.Bdl

Gambar 1.4 Memberikan bingkisan kepada pemilik UMKM
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Gambar 1.5 Proses pembuatan masker

Gambar 1.6 Membagikan masker
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Gambar 1.7 Membantu masyarakat memotong hewan Qurban

Gambar 1.8 Membantu warga memasang Bendera HUT RI
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Gambar 1.9 Membantu petani menyiram kebun

Gambar 1.10 Memberikan bingkisan kepada ketua RT
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2.4 Dampak Kegiatan

Dalam Hal ini dampak dari masyarakat setelah saya melakukan PKPM di desa

tersebut masyarakat sekitar mengerti bagaimana penting nya menjaga kesehatan

khusus nya pada masa covid 19 ini. Khusus nya untuk UMKM Ikanasin.Bdl telah

mengalami peningkatan penjualan karena konsumen sudah mengenal produk ini dari

instagram yang telah di buat.
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BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada pandemi covid-19 mewabah di daerah Sekitar kita, banyak Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkena dampaknya. Maka dari itu

peserta diharapkan dapat mengabdi serta mampu mengatasi problematika yang

sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Dan menghidupkan kembali UMKM

yang ada serta menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan

dan selalu rajin mencuci tangan dan memakai masker apabila keluar rumah.

3.2 Saran

1. Kepada pihak UMKM Ikanasin.Bdl untuk lebih memperhatikan kegiatan

pemasaran dan selalu menjaga kualitas ikan asin yang dijual serta aktif menjual

secara online melalui media instagram.

2. Kepada pihak perangkat desa agar dapat memberikan penyuluhan ataupun

sosialisasi rutin agar masyarakat tetap mengenakan protokol kesehatan.

3.3 Rekomendasi

1. Menambahkan jenis ikan asin agar berbeda dengan penjualan ikan asin pada

umumnya

2. Menginovasi tempat berjualan agar konsumen terlihat ingin mendatangi

produk yang kita jual.
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Lampiran - Lampiran
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DAFTAR PUSTAKA

https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/javascript/

http://www.guruberbahasa.com/2016/02/penulisan-judul-karangan-karya-

ilmiah.html

https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/javascript/
http://www.guruberbahasa.com/2016/02/penulisan-judul-karangan-karya-ilmiah.html
http://www.guruberbahasa.com/2016/02/penulisan-judul-karangan-karya-ilmiah.html
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