BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dalam era perkembangan ilmu dan teknologi serta tingginya tingkat
persaingan dalam dunia bisnis merupakan sebuah tantangan yang harus
dihadapi. Demikian juga mahasiswa yang tidak dapat lepas dari berbagai
ilmu dan teknologi informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki
gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja,
sekaligus dapat menambah pengalaman serta membuka pandangan yang
lebih luas yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. Tidak terlepas
dari itu masyarakat umum pun sangat berperan penting mendalami dunia
bisnis yang mulai bergerak di dunia modern.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan program Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat atau bisa disingkat menjadi PKPM. PKPM
itu sendiri merupakan salah satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat
mata

kuliah

sekaligus

sarana

pengembang

ide

kreatifitas

dalam

memanfaatkan sumber daya potensial dilingkup Masyarakat. Bagi
mahasiswa yang mengikuti Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
diharapkan

dapat

menambah

ilmu

serta

wawasan

dalam

hidup

bermasyarakat. Masyarakat mengharapkan Kehadiran Mahasiswa Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) mampu menurunkan Ilmu selama
dibangku Perkuliahan untuk memberikan motivasi dalam Ilmu Ekonomi
serta Ilmu Tekhnologi Hal ini selaras dengan fungsi Perguruan tinggi
sebagai jembatan komunikasi dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tahun 2018 bekerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Pelaksanaan Program Studi
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dalam kurun waktu 29 Hari.
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Peserta Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari 115
Mahasiswa/i dan telah di kelompokkan kedalam 16 Kelompok dimana
setiap kelompok terdiri dari 7-8 Mahasiwa/i Fakultas Ekonomi dan Fakultas
Ilmu Komputer. Pihak Pemerintah Pringsewu menetapkan 6 Kecamatan dan
16 Pekon/Kelurahan untuk menerima Mahasiswa IIB Darmajaya. dalam
melaksanakan PKPM. Berikut adalah Kecamatan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah

Pringsewu untuk menempatkan Mahasiswa/i antara lain, di

Kec. Sukoharjo, Kec. Banymas, Kec. Gading Rejo, Kec. Pagelaran, Kec,
Pringsewu, Kec. Ambarawa,
Kami ditempatkan pada salah satu Kelurahan Pajaresuk

diKecamatan

Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kami terdiri dari 7 Mahasiswa/i yang
beranggotakan Mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik
Informatikan, Sistem Informasi. Dan Sistem Komputer. Kelurahan
Pajaresuk merupakan salah satu lokasi kegiatan PKPM yang terletak di
Kecamatan Bringin Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kelurahan Pajaresuk
terdiri dari 4 LK, 19 RT yang kurang lebih Dengan jumlah penduduk 6.508
jiwa yang terdiri dari 1.833 KRT, 1862 KK dengan jumlah laki-laki 3286
jiwa dan perempuan 3222 jiwa.
Kelurahan Pajaresuk memiliki masyarakat yang bermata pencaharian
sebagai Petani. Tetapi sebagian besar mata pencaharian Masyarakat
Kelurahan Pajaresuk adalah industri rumahan dan destinasi wisata alam,
Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdapat di Kelurahan Pajaresuk cukup
sedikit. dikarnakan banyaknya UKM yang gulung tikar karena sedikitnya
minat dari masyarakat

untuk membeli produk dari UKM yang ada di

Kelurahan Pajaresuk. Masyarakat lebih memilih untuk membeli produk dari
luar Kelurahan Pajaresuk. Mengingat Kelurahan Pajaresuk tidak jauh dari
perkotaan. Sedangkan untuk saat ini hanya terdapat

UKM yang masih

berdiri yaitu UKM Geblek.
UKM yang kami kembangkan merupakan Jajanan tadisional GEBLEK yang
sudah terkenal diKabupaten Pringsewu. Geblek merupakan jajanan
masyarakat yang biasa dimakan langsung atau menjadi cemilan untuk Gado

3

– gado. kami berinovasi untuk mengolah Geblek tersebut dan memberikan
kemasan serta beragam rasa seperti Balado, BBQ, Jagung Manis Serta
Jagung Bakar dengan tujuan untuk menarik para penikmat jajanan
Tradisional dengan sentuhan modern.
Wisata Alam yang terdapat di Kelurahan Pajaresuk Pringsewu adalah
Wisata Alam Talang Indah Bukit Pangonan. Wisata Talang Indah, termasuk
di dalamnya Bukit Pangonan dibuka untuk umum pada tahun 2016,
merupakan wisata alam yang cocok untuk keluarga, anak-anak, juga para
muda-mudi bersantai, mengisi liburan, atau menikmati akhir pekan. Fasilitas
yang terus dilengkapi dan disempurnakan oleh pengelolanya, menambah
animo wisatawan untuk menikmati pesona wisata tersebut. Sejak dikelola
secara serius tempat ini makin ramai oleh para pemuda yang ingin
mengabadikan keindahan alam dengan berfoto. Potensi wisata alam yang
kini berkembang pesat dan mendapat sentuhan tangan dari Pemerintah
Kabupaten Pringsewu itu mulanya digagas oleh para pemuda yang
tergabung dalam wadah Karang Taruna Fajaresuk. Letak geografis Talang
Indah dan Bukit Pangonan yang sangat strategis itu dijadikan destinasi
wisata rakyat yang murah meriah pun akhirnya tercapai. Talang Indah-Bukit
Pangonan terletak di Desa Fajaresuk atau sekitar satu jam perjalanan dari
Bandar Lampung. Gerbang masuk yang berada di tepi jalan utama
Pringsewu-Tanggamus, mempermudah masyarakat mengunjungi tempat ini.
Kami mengembangkan potensi Wisata Alam Talang Indah Bukit Pangonan
dengan cara membuat dan memberikan Blog Wisata Alam Talang Indah
Bukit Pangonan yang bertujuan untuk menarik Para Wisatawan dari luar
Propinsi Lampung.
Selain itu dalam proses pembangunan desa baik yang terkait langsung
dengan pemerintahan desa, organisasi-organisasi remaja serta UKM
penyajian laporan keuangan yang baik belum menjadi salah satu faktor yang
diprioritaskan. Kesadaran akan pentingnya penyajian laporan keuangan
masih minim. Dengan alasan bahwa penyajian laporan keuangan itu bersifat
rumit dan memakan waktu. Sedangkan untuk dibidang teknologi,
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masyarakat di Kelurahan Pajaresuk masih sangat minim kesadaran maupun
pengetahuan mengenai komputerisasi. Penggunaan teknologi baik di
sekolah maupun dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan masih belum
digunakan secara maksimal. Padahal dengan pemanfaatan teknologi yang
tepat permasalahan diatas dapat ditangani secara efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian diatas, maka kami dalam penyusunan laporan Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) memutuskan untuk memilih judul

“PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM DAN
UKM GEBLEK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA

KELURAHAN

PAJARESUK

KABUPATEN

PRINGSEWU”

1.2

Manfaat PKPM
1.2.1 Bagi IIB Darmajaya
a.

IIB Darmajaya bisa menjadikan PKPM ini sebagai salah satu
tolak ukur hasil pendidikan yang dicapai penulis selama
melaksanakan PKPM.

b.

Bisa menjadi media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya pada
tempat PKPM berlangsung.

c.

Mahasiswa mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi
sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader - kader yang
mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

1.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa
a.

Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam
bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

b.

Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang
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dimilikinya.
c.

Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin,
tanggung jawab, kerjasama kelompok dan kepemimpinan.

1.2.3 Bagi Kelurahan Pajaresuk dan Kabupaten Pringsewu
1.

Dapat memperkenalkan dan memberikan informasi tentang
Kelurahan Pajaresuk kepada masyarakat luas melalui website dan
video profile.

2.

Membantu

warga

Kelurahan

Pajaresuk

dalam

mengelola

keuangan yang baik, seperti pembuatan laporan keuangan
sederhana.
3.

Dapat mengembangkan dan mengelola potensi wisata alam yang
ada di Kelurahan Pajaresuk berbasis teknologi informasi.

4.

Menjadikan

Kelurahan

Pajaresuk

sebagai

Desa

yang

menggunakan IT dalam sistem pemerintahan.
5.

Memberikan

inspirasi

bagi

masyarakat

dalam

memanfaatkan potensi-potensi usaha kecil menengah.

upaya

