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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat atau yang biasa disebut PKPM merupakan
sebuah bentuk pengabdian kepada masyaraka serta memberikan pengalaman
belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau
di daerah domisili yang ditetapkan. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu
memulihkan kegiatan UMKM yang sempat jatuh akibat COVID-19.
Pandemi virus korona atau yang biasa dikenal COVID-19 ini benar-benar
menimbulkan masalah dan kekacauan disektor ekonomi. Tidak hanya industry
besar namun COVID-19 juga menghambat kegiatan UMKM di Indonesia. Sebuah
studi menyebutkan bahwa COVID-19 memberikan dampak yang sangat
signifikan bagi perekonomian di Indonesia bahkan perekonomian diseluruh
Dunia. Dampak yang diberikan karena COVID-19 menurunkan persentase
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. COVID-19 juga mengakibatkan krisis
khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Banyaknya lapangan usaha yang
tutup mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Banyak
pekerja yang diPHK karena turunnya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan
dan tidak dikit juga yang bangkrut akibat wabah ini.
Dengan jatuhnya ekonomi di Indonesia dan banyak nya umkm yang tidak aktif
atau tidak berkembang. Kampus Institute Informatika dan Bisnis Darmajaya
melakukan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) guna meningkatkan
produktifitas UMKM setelah masa pandemi yang berdampak bagi semua sektor
salah satu nya yang ada di daerah lampung selatan khusus nya desa way baka di
UMKM Pengolahan Ikan Teri. Kegiatan PKPM ini dilakukan untuk merespon
keadaan dunia khususnya Indonesia yang tengah mengalami krisis akibat wabah
dari penyebaran virus corona. Dengan adanya kegiatan PKPM ini maka
diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian di Indonesia melalui
UMKM yang ada diseluruh Indonesia. Karena dengan berkembangnya UMKM
maka dikit demi sedikit perekonomian di Indonesia akan segera pulih. Kegiatan
yang dilakukan selama PKPM ini memanfaatkan ilmu, teknologi, seni,
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pengalaman, pengetahuan dan sebagainya untuk memecahkan masalah atau
membantu mengembangkan UMKN yang ada. PKPM bagi mahasiswa ini
diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman atau pembelajaran yang baru untuk
menambah wawasan hidup dimasyarakat.
UMKM ikan teri minang rua ini adalah usaha yang dimiliki oleh bapak yusuf dan
di ketuai oleh bapak Saiman Alex Chandra. UMKM ini dijalankan oleh 16
anggota, UMKM ini sangat bergantung dengan Hasil Laut apabila sedang tidak
ada teri maka UMKM tidak akan berjalan. UMKM ini terletak dipinggir Pantai
Minang Rua. Minang rua adalah sebuah objek wisata di kec. Bakauheni kab.
Lampung Selatan dengan berbagai macam keindahan yang di tawarkan,
keindahan ini lah yang menjadi icon sekaligus alasan para pelancong datang ke
tempat ini. Karena itulah akan sangat disayangkan apabila UMKM tidak bisa
memanfaatkan objek wisata yang cantik nan indah ini.

1.1.1 Profil Dan Potensi Desa
Desa Kelawi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bakauheni
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan luas wilayah 1199,5 Ha.
Desa Kelawi memiliki 9 dusun yaitu Dusun Way Baka, Dusun Kelawi I, Dusun
Kelawi II, Dusun Kayutabu, Dusun Minang Rua, Dusun Kepayang, Dusun
Serungku, Dusun Kb. Gajah, dan Dusun Sumber Sari. Adapun potensi yang
dimiliki Desa Kelawi yakni potensi Pariwisata yang terletak pada Dusun
Kepayang, Dusun Minang Rua dan Dusun Kayutabu. Beberapa potensi wisata
tersebut seperti air terjun sungai, hutan lindung, wisata pantai dan wisata alam
camping ground.
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1.1.2 Profil UMKM
UMKM pengolahan Ikan Teri terletak dipinggir Pantai Minang Rua. UMKM ini
dimiliki oleh bapak yusuf dan di ketuai oleh bapak Saiman Alex Chandra.
UMKM ini sangat bergantung dengan Hasil Laut apabila sedang tidak ada teri
maka UMKM tidak akan berjalan. Karena itulah diperlukan suatu perubahan atau
perkembangan agar para anggota UMKM ini tetap memiliki penghasilan
walaupun sedang tidak ada ikan teri
1.2 Rumusan Masalah
Identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan pertimbangan
penyusunan program individu maupun kelompok Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM), rumusan masalah antara lain :
1. Bagaimana caranya agar UMKM tetap berjalan atau memiliki penghasilan
walaupun ikan teri sedang kosong.
2. Bagaimana proses/cara pengemasan/packaging produk hasil olahan ikan
teri menjadi lebih menarik dan menaikan nilai harga jual
3. Kurangnya minat pemuda setempat atau minim nya pengetahuan tentang
branding dari sebuah produk agar produk yang ada dapat dijual dan
bertahan didalam persaingan bisnis
1.3 Tujuan Dan Manfaat
1.3.1 Tujuan
1. Untuk Mahasiswa


Sebagai mahasiswa berperan aktif untuk menjadi fasilitator,
motivator dan konsultan yang profesional berlandaskan kesadaran
untuk pengabdian kepada masyarakat.



Menyelesaikan Tugas yang diberikan oleh kampus IIB Darmajaya

2. Untuk UMKM


Dapat survive dalam persaingan usaha dimasa yang sulit ini akibat
wabah virus corona
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3. Untuk Darmajaya


Menjadikan mahasiswa yang mengikuti PKPM memiliki skill yang
cukup untuk bertahan hidup dimasyarakat

1.3.2 Manfaat
1. Untuk Mahasiswa


Meningkatkan skill sosialisai dalam kehidupan bermasyarat



Menambah pengalaman mahasiswa dalam menghadapi masalah

2. Untuk UMKM


Memiliki penghasilan yang cukup walaupun situasi sedang tidak
ada ikan teri

3. Untuk Darmajaya


sebagai fasilitator untuk penerapan salah satu program dari tri
darma perguruan timggi.



sebagai media promosi untuk memperkenalkan IIB darmajaya ke
masyarakat

1.4 Mitra Yang Terlibat
Untuk mitra yang terlibat dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) yaitu:
1. Bapak Yusuf selaku pemilik UMKM Pengolaan ikan teri
2. Bapak Saiman Alex Chandra selaku ketua POKDARWIS
3. Bapak Rian Haikal sebagai pemilik usaha souvenir
4. Bapak selaku kepala desa

