BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada era perkembangan saat ini, terutama dibidang teknologi informasi dan
bisnis yang sangat cepat berubah dan menimbulkan persaiangan dalam dunia
usaha. Didalam dunia bisnis yang semakin berkembang pertumbuhannya akan
menimbulakan banyak tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh semua
pelaku bisnis. Terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Demikian juga
mahasiswa yang tidak dapat lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi
informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih luas
tentang kondisi nyata yang ada didalam dunia bisnis, sekaligus dapat
menambah pengalaman serta membuka wawasan bagi mahasiswa yang tidak
didapatkan selama masa perkuliahan.
Berdasarkan uraian diatas Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu kegiatan untuk
mahasiswa sebagai persyaratan tugas akhir (skripsi) sekaligus sarana
pengembangan ide kreatifitas dalam memanfaatkan potensi yang ada
dilingkungan Desa Margorejo RT/RW 001/001, yang memiliki UMKM
mengenai bahan banguan yaitu Batu Bata Bolong. Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan
dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, kehadiran
Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat diharapkan mampu
menurunkan ilmu yang didapat selama dibangku kuliah agar dapat
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal
ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada tahun 2020 ini memberikan
kesempatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) dilakukan di Desa masing-masing mahasiswa bertempat tinggal
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terkait adanya pandemi COVID-19 ini, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh)
hari.
Peserta PKPM yang terdiri dari 439 mahasiswa/i, baik itu dari Fakultas
Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Karena pihak IIB Darmajaya
menetapkan pelaksanaan PKPM di tempat tinggal masing masing mahasiswa.
Maka, kami memutuskan untuk melaksanakannya di Desa Margorejo RT
001/RW 001 Semendawai Suku III.
Dimana Desa Margorejo khususnya RT 001/RW 001 memiliki masyarakat
yang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan usaha batu bata
bolong. Tetapi akibat adanya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi
mata pencaharian mereka, karena semakin menurunnya perekonomian yang
disebabkan oleh COVID-19, seperti, murahnya harga hasil pertanian maupun
perkebunan, banyaknya karyawan yang di PHK dari tempat ia bekerja, dan
menurunnya suatu penghasilan yang awalnya 100% menjadi 50%, sehingga
menyebabkan penjualan bata bolong yang ada di Desa Margorejo juga
otomatis mengalami penurunan. Selain itu sumber daya manusia yang ada di
Desa Margorejo belum memiliki kemampuan dasar dan pengetahuan yang
baik sehingga menjadikan suatu kendala untuk mengembangkan potensi
terhadap desa tersebut. Oleh sebab itu, kami peserta PKPM IIB Darmajaya
berupaya

untuk

mengembangkan

Desa

Margorejo

dengan

cara

mengimplementasikan serta mengoptimalisasikan pengetahuan dalam bidang
ekonomi dan teknologi informasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat
Desa Margorejo selama pandemi COVID-19 ini. Desa Margorejo sudah
memiliki beberapa usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga kami
hanya membantu UMKM tersebut dalam proses pemasaran produk secara
online guna meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Dengan
adanya inovasi ini, diharapkan dapat membantu penghasilan masyarakat Desa
Margorejo agar lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan ketahanan
ditengah pandemi ini, serta menjadikan Desa Margorejo menggerakan
Ekonomi berbasis teknologi. Berdasarkan uraian diatas saya mencoba
mengangkat judul PKPM adalah “STRATEGI KEBERTAHANAN HIDUP
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UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA MARGOREJO
KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk kebertahanan hidup suatu UMKM
Desa Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai Suku III dimasa
pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan pemasaran pengelola atau pelaku UMKM
Desa Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai Suku III dimasa
pandemi COVID-19 ?
3. Bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik dan tersruktur untuk
UMKM Desa Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai Suku
III?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1

Tujuan

1. Untuk membantu kebertahanan hidup UMKM dimasa pandemi COVID19 di Desa Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai Suku III.
2. Untuk membantu pemasaran secara digital kepada pelaku UMKM Desa
Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai Suku III dalam
meningkatkan pemasaran dimasa pandemi COVID-19
3. Untuk membantu pembuatan laporan keuangan yang baik dan tersruktur
untuk UMKM Desa Margorejo RT001/RW001 Kecamatan Semendawai
Suku III.

1.3.2

Manfaat

1.3.2.1 Manfaat Bagi IIB Darmajaya
Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya, mahasiswa, dan masyarakat
Desa Margorejo, adalah:
a. Sebagai sarana untuk media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya
bagi tempat PKPM berlangsung.
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b. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya
terhadap masyarakat khusunya Desa Margorejo.
c. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IIB Darmajaya
selam melaksanakan kegiatan di Desa Margorejo.
d. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa
yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
berikutnya.
1.3.2.2 Manfaat Bagi Desa Margorejo dan Pemerintah
Tidak hanya bermanfaat bagi institusi dan mahasiswanya, tetapi PKPM
memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat Desa
Margorejo, diantaranya:
a. Untuk

meningkatakan

perekonomian

serta

memberdayakan

masyarakat, agar semua masyarakat dapat mebuka usaha dan
memanfaatkan kemajuan teknologi.
b. Terciptanya perilaku yang sehat dan bersih.
c. Bertambahnya wawasan mengenai covid-19.
d. Memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan masker dan
cuci tangan setelah beraktivitas diluar ruangan.
1.3.2.3 Manfaat Bagi UMKM
a. Terciptanya sebuah aplikasi online untuk memperluas pemasaran
ataupun penjualan, agar semakin banyaknya target pasar yang menjadi
kenal dengan produk tersebut. Sehingga tidak hanya dikenal oleh
masyarakat sekitar saja tetapi dapat dikenal juga oleh luar daerah
bahkan luar kota.
b. Menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan yang baik
dengan membuat laporan keuangan sederhana.

1.3.2.4 Manfaat Bagi Mahasiswa
PKPM

bermanfaat

bagi

mahasiswa

dalam

pengimplementasian

pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahannya, antara lain:

5

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam kemandirian, disiplin, dan
tanggung jawab.
b. Memotivasi

mahasiswa

untuk

mengembangkan

potensi

yang

dimilikinya.
c. Melatih mahasiswa agar dapat berfikir kritus dalam memecahkan
masalah.

1.4 Mitra Yang Terlibat
Dalam melakukan kegiatan serta menjalankan program PKPM kami bekerja sama
dengan berbagai pihak yang diantaranya ialah :
a. Kepala Desa Margorejo
b. Kepala Dusun 1 Margorejo
c. Ketua Pengajian Dusun I Desa Margorejo
d. Pemilik UMKM Bata Bolong Mas Supri.
e. Seluruh masyarakat Desa Margorejo khususnya RT 001/RW 001 yang
telah menerima dan membantu kami selama kegiatan PKPM
berlangsung.

