BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam masa pandemi saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat terlepas
dari terdampaknya pandemi Covid-19. UMKM diharapkan mampu bertahan di masa pandemi
saat ini dan dituntut harus mempunyai inovasi yang lebih agar pemasaran produknya terhadap
masyarakat dapat diperluas tidak hanya di satu wilayah saja. 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 cakrawala mahasiswa yang tidak
didapatkan selama masa perkuliahan.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan program PKPM (Praktek Kuliah
Pengabdian Masyarakat). PKPM merupakan kegiatan mahasiswa sebagai syarat mata kuliah
sekaligus sarana pengembangan ide kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi guna
meningkatkan ketahanan masyarakat. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa
diharapkan dapat menambah Ilmu dan Wawasan dalam hidup bermasyarakat. 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. Kelurahan Way urang adalah salah satu tempat dilaksanakannya
kegiatan PKPM yang terletak di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Salah satu
UMKM yang terdapat di Kelurahan Way Urang yaitu UMKM Kompos dan serabut yang
beridiri sejak tahun 2019 dimana usaha tersebut merupakan usaha yang dirintis oleh Bapak
Rian Maulana F, usaha di Kelurahan Way Urang ini tidak terlalu bergerak dikarenakan
kurangnya media pemasaran dan teknologi. Dengan adanya kendala tersebut Sehingga perlu
adanya Inovasi Pembuatan Website yang di butuhkan oleh UMKM Kompos dan Serabut agar
dapat memperluas pemasaran produk tersebut dimasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya membuat laporan praktek kerja pengabdian
masyarakat

yaitu

dengan

mengangkat

judul

“PENGENALAN WEBSITE DAN

PEMASARAN MELALUI DIGITAL MARKETING PADA UMKM KOMPOS DI
KELURAHAN WAY URANG”.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam kegiatan PKPM ini adalah:
1. Bagaimana menciptakan inovasi baru dalam pemesanan Kompos dan Serabut secara
online untuk memperluas pemasaran?
2. Bagaimana cara mengetahui kegunaan dan keunggulan penggunaan kompos pada
tanaman ?
3. Bagaimana

cara

menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

dan

menanggulangi

pembuaangan sampah sembarangan dilingkungan perumnas hartono kelurahan Way
urang ?
1.2 Tujuan dan Manfaat
1.2.1 Tujuan
Tujuan dalam kegiatan PKPM ini adalah:
1. Menciptakan sebuah inovasi pembuatan website kompos dan serabut ini adalah sebagai
media informasi seputar UMKM tersebut yang dapat di akses melalui website.
2. Memberikan edukasi tentang kegunaan kompos pada tanaman.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada
tempatnya.
1.2.2 Manfaat
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat, IIB Darmajaya, Mitra yang terlibat dan mahasiswa sebagai berikut :
a. IIB Darmajaya
1. Sebagai bentuk pengabdian maahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat
khususnya Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan.
2. Sebagai bahan referensi tambahan pengetahuan bidang usaha mikro kecil menengah
bagi civitas akademik di IIB Darmajaya.

b. Mahasiswa
1. Memperdalam pengetahuan pembuatan website

2. Menjadi sarana pembelajaran mahasiswa terhadap bidang sosial hingga
menyalurkan ilmu yang telah didapatkan dari kampus kepada masyarakat setempat.
3. Melatih pola pikir mahasiswa serta pemecahan masalah terhadap situasi yang
sedang di hadapi.
4. Memperoleh pengetahuan baru terkait bidang usaha mikro kecil menengah
(UMKM) Kompos dan serabut termasuk pembelajaran dari proses awal sampai
dengan selesai.
c. Bagi Masyarakat
1. Mempermudah mendapat informasi terkait UMKM
2. Membantu pemilik UMKM memperluas pemasaran produk
1.4 Mitra yang Terlibat
1. Kelurahan Way Urang
Kelurahan Way Urang merupakan bagian dari Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan . Kelurahan Way Urang berada di Jl. Z.A. Pagar Alam Kalianda
35513 Lampung Selatan. Kepala Kelurahan bapak Suhendri, S.E yang telah menjabat
sejak tahun 2021.
2. RT 02 Kelurahan Way Urang
RT 002 Kelurahan Way Urang merupakan bagian dari Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan, RT 002 Kelurahan Way Urang berada di Jln jeruk blok C nomor 101,
Perumnas hartono yang diketuai oleh bapak Marsito.

3. Bapak Rian Maulana F Pemilik UMKM Lush Green
UMKM Kompos dan Serabut Lush Green yang telah dirintis oleh Bapak Rian Maulana
F sejak tahun 2019 menjadi salah satu sasaran saya untuk membantu agar dapat
memulihkan kembali perekonomian dengan memberikan sosialisasi tentang cara
pemasaran yang lebih baik agar dapat memperluas pasar dan memudahkan
pendistribusian produk.
4. Dinas Lingkungan Hidup
Kepala bidang Penanggulangan sampah rumah tangga Bapak Rusman dari Dinas
Lingkungan Hidup Lampung Selatan Yang turut mendukung kegiatan kemasyarakatan
yang kami lakukan di daerah kelurahan Way Urang.
5. Masyarakat Kelurahan Way Urang

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM tentunya sangat penting peran masyarakat dalam
mengikuti kegiatan. Dalam beberapa kegiatan perlu nya bantuan dan Kerjasama dari
masyarakat setempat kegiatan ini tidak akan berjalan lancer dan tidak akan berhasil jika
tidak ada dukungan dan partisipasi dari pihak masyarakat.
6. Social Media dan Marketplace
http://62130d27e2389.site123.me/
https://shopee.co.id/lushgreen016?smtt=0.0.9
https://instagram.com/lushgreenindonesia?utm_medium=copy_link
https://linktr.ee/lushgreenindonesia

