RINGKASAN

Selama

kurang

lebih

29

hari

kegiatan

praktek

kerja

pengabdian

masyarakat(PKPM) IIB Darmajaya di PEKON Ambarawa, kami kelompok 6
melakukan beberapa kegiatan yang terbagi menjadi 7 orang dalam kegiatan yang
terfokuskan

pada

PENGEMBANGAN

POTENSI

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DISEKTOR

DESA

MELALUI

TEKNOLOGI DAN

EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL. Kegiatan tersebut
antara lain yaitu pembuatan Website desa, pengembangan UKM kelanting getuk
lancar jaya, serta dokumentasi dan kepelatihan multimedia pada pekon ambarawa
kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu.
Dalam bidang teknologi kami membuat website pekon Ambarawa menggunakkan
media sidesa.id yang berguna untuk mengenalkan beberapa potensi kampung
ambarawa dan informasi apapun yang terjadi dipekon ambarawa. Website
ambarawa dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan terus mengikuti
perkembangan zaman yang semakin pesat. Selain itu tidak adanya SDM di Pekon
Ambarawa yang ahli dibidang teknologi terkhusus dalam hal pembuatan video
multimedia sehingga dengan adanya PKPM IIB Darmajaya mahasiswa melakukan
pelatihan tentang Video Dokumenter dan multimedia kepada perangkat Pekon
Ambarawa.
Selain dibidang teknologi dibidang ekonomi kami mengembangkan UKM di
pekon ambarawa yaitu UKM kelanting getuk lancar jaya. Produk kelanting yang
kami kembangkan adalah dengan memberikan tambahan rasa karena sebelumnya
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produk ini tidak memiliki varian rasa, menambahkan desain logo, menambahkan
kemasan baru, membuat pembukuan dana UKM, melakukan pemasaran dengan
menitipkan di warung-warung di sekitar pekon ambarawa dan pemasaran online
melalui website UKM kelanting, dan media sosial (Instagram, dan Facebook)
yang diharapkan dapat dijangkau luas oleh masyarakat diluar pekon ambarawa.
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PRAKATA

Assalamualaikum wr.wb
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat,
karunia serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan secara
tertulis yang tertuang kedalam bentuk Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM).
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu alternative
kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta mengeluarkan ide
kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya potensial yang ada di
desa atau pinggiran kota. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun
2018 dilakukan selama satu bulan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
jurusan Manajemen, Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi.
Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu merupakan lokasi
sasaran kegiatan program Praktek kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang
beranggotakan 7 mahasiswa/i jurusan Sistem Komputer, Manajemen, Teknik
Informatika, dan Sistem Informasi.
Laporan ini kami susun dengan maksud guna melengkapi syarat untuk
menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB
Darmajaya. Kami menyadari tentunya dalam penulisan laporan Praktek kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini kami tak lepas dari bantuan dan arahan dari
semua pihak.

xiv

Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada :
1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan kemudahan
kepada kami dari awal pembuatan sampai selesai.
2. Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah memberi semangat, doa
dan motivasi kepada kami.
3. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya.
4. Ibu Susanti, MM selaku Sekertsis Jurusan Manajemen IIB Darmajaya dan
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan,
petunjuk serta saran yang sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai
penulisan laporan.
5. Bapak Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik
Informatika IIB Darmajaya.
6. Bapak Nurjoko,S.Kom.,M.T.I selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi IIB
Darmajaya.
7. Ibu Aswin,SE.,M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen IIB Darmajaya.
8. Bapak Zaidir Jamal, S.T., M.Eng selaku Ketua Jurusan Sistem Komputer
IIB Darmajaya
9. Bapak Amat Sobirin selaku Kepala Pekon Ambarawa Kecamatan
Ambarawa

Kabupaten

Pringsewu

beserta

jajarannya

yang

telah

memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan yang kami lakukan.
10. Bapak Tasmad dan Ibu Pariyati selaku pemilik rumah yang kami tempati
yang telah memberikan bantuan juga bimbingan pada kami selama
melakukan PKPM di Pekon Ambarawa.
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11. Bapak dan ibu Sukijem pemilik UKM Kelanting Lancar Jaya yang telah
membantu kami dalam suksesan kegiatan PKPM di Pekon Ambarawa.
12. Kak Daliman selaku Anggota DJ Corp yang telah membantu memberikan
masukan mengenai Sidesa.id.
13. Kak Daus selaku Ketua Ikatan Alumni IIB Darmajaya yang telah
membantu memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai Sidesa.id
dari awal hingga akhir pembuatan domain desa.
14. Kak Adi Sapto yang memberikan pengarahan mengenai editing video.
15. PKPM Kelompok 6 (Randi,Nanda,Andi,Ivan,Intan,Dewi,dan Redho) yang
menjadi rekan terbaik dari awal hingga akhir kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu demi
kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat
membangun guna mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi dimasa yang akan
datang.

BandarLampung, 2, Maret, 2018

Penulis
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