KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, sebab hanya
atas kemurahan-Nya,Sehingga saya mampu menyelesaikan laporan pelaksanaan
Praktek Kerja Pengabdian Mayarakat (PKPM) pada tanggal 31 Januari sampai
dengan tanggal 1 Maret tahun 2022 tepat pada tema “Optimalisasi Penggunaan
Teknologi Informasi Dalam Pemulihan Perekonomian Akibat Pendemi Di
UMKM Souvenir”.
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Mayarakat (PKPM) salah satunya
dilaksanakan di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni,Lampung Selatan. Maksud
dari penyusunan laporan ini adalah mendorong para pelaku UMKM untuk lebih
dapat bersaing diera global dengan melakukan Pemasaran Melalui digital.
Kegaiatan ini merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang
harus dilakukan oleh Civitas Akademika khususnya oleh mahasiswa/i di
Perguruan Tinggi dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian.
Ucapan terima kasih tidak lupa kami haturkan kepada beberapa pihak yang
berjasa atas terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Ayah dan Ibu beserta seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan
motivasi baik moril maupun material dan doa bagi saya.
2. Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., MSc selaku Rektor IBI
DARMAJAYA.
3. Ibu Nurfiana, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Jurusan SistemKomputer
IBI DARMAJAYA.
4. Ibu Reva Meiliana.,S.E.,M.Acc.,Akt. selaku Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang
sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM.
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5. Bapak Bactiar Ibrahim selaku Kepala Kelurahan Kelawi beserta jajarannya
yang telah memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan yang kami
lakukan.
6. Bapak Rian Haikal,S.Pd selaku pemilik UMKM Souvenir yang sedia
membagi ilmu dan belajar bersama serta memperbolehkan saya mengikuti
semua proses kegiatan yang ada di UMKM Suvenir.
7. Bapak Saiman Alex Candra selaku ketua POKDARWIS Minangrua
Bahari yang sedia membantu dan membimbing kami selama melakukan
pengabdian dan produksi di Desa Kelawi.
8. Seluruh Masyarakat Kelurahan Kelawi yang telah membantu kegiatan
dilapangan.
9. Teman-teman Kelompok 3.
10. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat saya tuliskan satu
persatu untuk semua dukungan kepada saya dalam rangka pelaksanaan
PKPM sampai dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) ini.
Semoga amal dan perbuatan baik mereka dalam memberikan dukungan bagi saya
mendapatkan balasan Allah SWT. Saya sadar jika pembuatan laporan ini belum
sempurna. Sehingga saya sangat menerima segala bentuk kritikan membangun.
Semoga dengan selesainya laporan ini mampu memberikan manfaat untuk para
pembaca.

Lampung Selatan, Maret 2022

Taqiyuddin Islamey
NPM.1811060004
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