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RINGKASAN 

 

Media online adalah metode untuk memperkenalkan dan memasarkan suatu produk atau 

informasi seperti memberikan sebuah iklan. Saat ini media online merupakan hal yang sangat 

penting pada proses transaksi penjualan dan pengenalan produk untuk mendapatkan informasi 

dari produk yang ditawarkan. Dengan metode media online penawaran dan pendataan barang 

yang terjual akan lebih cepat, mudah dan rapi. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor 

Kelurahan Gayamsari (2013) dengan Jumlah Penduduk yakni sebanyak 13.125 jiwa serta 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai karyawan maupun pertukangan, namun ada sekitar 

642 jiwa berprofesi sebagai pelaku wiraswasta yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan 

Gayamsari. Para pelaku wiraswasta di Kelurahan Gayamsari umumnya tidak memiliki 

pendidikan formal yang tinggi, ketrampilan khusus yang dimiliki terbatas dan sangat kekurangan 

modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah 

daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Pelaksanaan program ini dirancang di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan dilaksanakan di balai 

Kelurahan  Gayamsari Semarang. Pelaksanaan program dibagi menjadi lima bagian yaitu tahap 

diskusi anggota dan pendampingan, tahap ini akan dilakukan apa saja yang diperlukan untuk 

program pelatihan dan melihat bagaimana karakteristik masyarakat. Selain itu juga melihat 

produk apa saja yang sudah mereka hasilkan. Tahap pembentukan struktur organisasi dilakukan 

agar setiap anggota dapat bertanggung jawab dengan tugas yang telah dibagi dan semua tugas 

atau kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan yaitu bagaimana kita memberi 

pelatihan kepada masyarakat di Kelurahan Gayamsari. Tahap pelatihan dasar, menengah, dan 

secara spesifik, tahap ini bertujuan untuk melatih masyarakat di Kelurahan Gayamsari agar 

mengerti pembuatan blog dan cara penggunaan nya. Tahap evaluasi dilakukan setelah pelatihan 

berlangsung guna melihat kekurangan atau kendala yang timbul setelah adanya pelatihan 

tersebut. Tujuan tahap ini yaitu untuk mengamati serta menganalisis keberhasilan program ini. 

Hasil simpulan ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan PKMM dan juga sebagai 

acuan dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Tahap pembuatan laporan adalah 

tahap akhir dari tahap program ini. Tahap ini dilakukan untuk menyusun semua data yang telah 

didapat dari kegiatan sebelumnya agar dalam penyusunannya diperoleh hasil yang lebih baik. 

Dengan adanya program pelatihan bisnis melalui media online diharapkan mampu membantu 

meningkatkan penghasilan masyarakat di Kelurahan Gayamsari sekaligus dalam rangka 

pengembangan produktivitas dan dapat membantu pemasaran produk dengan cara yang berbeda 

serta mampu mengembangkan produk yang lebih menarik dan inovatif. Selain itu, konsumen 

dapat lebih mudah dan efisien dalam membeli produk tanpa harus datang ke tempat penjualnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Media online adalah metode untuk memperkenalkan dan memasarkan suatu produk 

atau informasi seperti memberikan sebuah iklan. Saat ini media online merupakan hal yang 

sangat penting pada proses transaksi penjualan dan pengenalan produk untuk mendapatkan 

informasi dari produk yang ditawarkan. Dengan metode media online penawaran dan 

pendataan barang yang terjual akan lebih cepat, mudah dan rapi. 

Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), disebutkan bahwa sektor informal pada 

umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan 

produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan 

atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai 

relatif sederhana. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kelurahan Gayamsari (2013) dengan 

Jumlah Penduduk yakni sebanyak 13.125 jiwa serta sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai karyawan maupun pertukangan, namun ada sekitar 642 jiwa berprofesi sebagai pelaku 

wiraswasta yang tersebar diseluruh wilayah Kelurahan Gayamsari. Para pelaku wiraswasta di 

Kelurahan Gayamsari umumnya tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, ketrampilan 

khusus yang dimiliki terbatas dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, 

produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan 

bisnis lainnya. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Kondisi tersebut perlu adanya upaya untuk menjawab bagaimana peningkatan 

kesejahteraan melalui pelatihan bisnis online terhadap masyarakat di Kelurahan Gayamsari 

Kota Semarang agar kinerja yang dilakukan lebih efisien, produktif dan memiliki tingkat daya 

saing yang tinggi, meliputi: 

1. Bagaimana memberikan informasi yang lengkap terhadap penggunaan dan manfaat media 

online kepada para produsen atau masyarakat di Kelurahan Gayamsari? 

2. Bagaimana membuat metode pemasaran yang murah dan mudah untuk proses transaksi 

penjualan dan penawaran produk jadi dari masyarakat di Kelurahan Gayamsari? 
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3. Bagaimana agar metode yang dibuat dapat menarik minat konsumen untuk membeli 

produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat di Kelurahan Gayamsari? 

1.3 TUJUAN 

Beberapa tujuan adalah sebagai berikut :  

1. Mengintegrasikan program dengan pelatihan, seminar, dan pendampingan pembuatan 

metode pemasaran yang baru pada masyarakat di Kelurahan Gayamsari. 

2. Mengenalkan beberapa contoh media online seperti pembuatan melalui website, blog, 

maupun media sosial lainnya terhadap masyarakat di Kelurahan Gayamsari. 

3. Mendesain blog atau website yang telah dibuat semenarik mungkin dan memberikan 

promo-promo penjualan pada penawaran khusus agar lebih menarik minat konsumsi para 

konsumen. 

1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Membuat dan mengajarakan cara pemasaran yang berbeda yaitu melalui media online 

yang mudah, lengkap dan inovatif sehingga dapat mendukung sistem komputerisasi pada 

transaksi penjualan untuk usaha tersebut serta dapat dipublikasikan di masyarakat luas 

sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di Kelurahan Gayamsari. 

1.5 KEGUNAAN 

Beberapa manfaat nyata yang akan didapatkan dalam program ini adalah: 

1. Bagi masyarakat di Kelurahan Gayamsari. 

Dengan adanya program pelatihan bisnis melalui media online, diharapkan mampu 

membantu meningkatkan penghasilan masyarakat di Kelurahan Gayamsari dalam rangka 

pengembangan produktivitas dan dapat mengetahui cara pemasaran yang berbeda, serta 

produk jadi yang dihasilkan dapat dikembangkan menjadi lebih menarik dan inovatif. 

2. Bagi konsumen 

Dapat lebih mudah dan lebih efisien untuk mengetahui dan membeli produk tanpa harus 

datang ke tempat penjualnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

 

Data kependudukan Kelurahan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2013, sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk menurut : 

a. Jenis kelamin 

1. Laki-laki    : 6.682 orang 

2. Perempuan : 6.443 orang 

b. Kepala keluarga  

WNI : 3.600 orang 

c. Kewarganegaraan 

WNI : 13.125 orang 

d. Agama 

1. Islam      : 11.336 orang 

2. Kristen   : 663 orang 

3. Katholik : 987 orang 

4. Hindhu   : 123 orang 

5. Budha    : 16 orang 

e. Usia 

1. Kelompok pendidikan 

a. 4-6 tahun     : 1.974 orang 

b. 7-12 tahun   : 1.501 orang 

c. 13-15 tahun : 1.228 orang 

d. 16-19 tahun : 724 orang 

2. Kelompok tenaga kerja 

a. 20-26 tahun : 1.602 orang 

b. 27-40 tahun : 3.359 orang 

c. 41-60 tahun : 3.731 orang 

3. Kelompok lanjut usia 

61 tahun ke atas : 818 orang 

 



4 

 

f. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

1. Lulusan pendidikan umum : 8.319 orang 

g. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

1. Karyawan    : 11.315 orang 

2. Wiraswasta  : 642 orang 

3. Pertukangan : 750 orang 

4. Buruh     : 202 orang 

5. Pensiunan     : 183 orang 

6. Pemulung     : 2 orang 

7. Jasa              : 4 orang 

h. Jumlah penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk : 

1. Lahir    : 100 orang 

2. Mati     : 42 orang 

3. Datang : 222 orang 

4. Pindah  : 318 orang 

Dengan melihat keadaan tersebut, sebagai mahasiswi yang senang terhadap peluang 

usaha, pada saat ini tertarik menciptakan sebuah bisnis yang unik dan mudah dilakukan oleh 

masyarakat di Kelurahan Gayamsari. Mengapa memilih dan ingin mengembangkan bisnis 

untuk masyarakat di Kelurahan Gayamsari? Karena selain tinggal di daerah tersebut dan 

menurut pengamatan, masyarakat di Kelurahan Gayamsari ini belum mempunyai wadah atau 

tempat untuk memasarkan produk yang mereka produksi. Selama ini produk-produk yang 

mereka produksi hanya dipasarkan ketika sedang arisan, pertemuan warga maupun membuka 

lapak seadanya. Sehingga pendapatan yang mereka hasilkan juga tidak maksimal, karena 

konsumen yang membeli hanya sebatas orang tertentu saja. Padahal barang yang mereka 

produksi mempunyai kualitas yang sangat baik dan patut untuk dipasarkan dimasyarakat luas. 

Maka dari itu, ide mulai muncul untuk mengembangkan usaha masyarakat di 

Kelurahan Gayamsari dengan memberikan sentuhan cara pemasaran yang berbeda yaitu 

melalui media online, seperti  Blog, Facebook, Twitter, Instagram, dll. Tentu nya kami akan 

memberikan pelatihan terhadap masyarakat di Kelurahan Gayamsari tentang bagaimana cara 
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pembuatan dan penggunaan program tersebut. Selain itu kami juga memberikan pelatihan 

terhadap proses produksi agar barang yang dihasilkan pun lebih bervariasi dan inovatif. 

Kami memberikan alternatif untuk memasarkan produk jadi melalui media online agar 

resiko yang didapat tidak terlalu banyak. Karena belakangan ini banyak para wirausaha yang 

akan memulai usahanya lebih memilih untuk menyewa ruko, tempat, ataupun gerai untuk 

memasarkan produknya. Padahal resiko yang mereka dapat juga besar seperti harga ruko atau 

tempat usaha yang cenderung naik setiap tahun nya, para pegawai yang tidak terlatih, dan 

pemilihan tempat usaha yang tidak tepat, serta belum tentu laku barang dagangannya. 

Melihat konsumsi masyarakat yang terus meningkat, namun mereka tidak memiliki 

waktu untuk membeli produk yang mereka inginkan, maka kami membuat sistem pemasaran 

tersebut, selain menguntungkan untuk para konsumen karena lebih efektif dan efisien, juga 

menguntungkan untuk produsen karena bisa mengalihkan biaya operasional untuk biaya 

sewa/beli tempat usaha. Selain itu masyarakat di Kelurahan Gayamsari akan mendapatkan 

penghasilan atau keuntungan yang lebih besar daripada biasanya, karena pangsa pasarnya 

tidak hanya lingkup kelurahan Gayamsari, namun dapat lebih luas ke berbagai daerah.  

Ada banyak manfaat dari e-commerce atau media online, berikut ini beberapa manfaat 

e-Commerce atau media online : 

1. Tidak memerlukan modal besar. 

2. Lebih efesien, efektif, dan cepat. 

3. Efesiensi tenaga kerja. 

4. Proses transaksi lebih mudah dan cepat. 

5. Pangsa pasar yang luas. 

6. Tidak ada batasan ruang dan waktu. 

7. Tidak diperlukan perusahaan mediator. 

8. Membuka jaringan bisnis global. 

9. Kualitas dan harga yang kompetitif. 

10. Memacu kreatifitas dan inovasi. 

11. Memegang teguh prinsip kepercayaan.  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 TEMPAT PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan program ini dirancang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang dan dilaksanakan di balai Kelurahan  Gayamsari Semarang. 

3.2 PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM 

Pelaksanaan program dibagi menjadi lima bagian yaitu: 

1. Tahap diskusi anggota dan pendampingan 

2. Tahap pembentukan struktur organisasi  

3. Tahap pelaksanaan  

4. Tahap evaluasi  

5. Tahap pembuatan laporan  

3.2.1  Tahap diskusi anggota dan pendampingan 

Pada tahap diskusi anggota dan pendampingan merupakan tahap awal dari program ini. 

Dalam tahap ini akan dilakukan apa saja yang diperlukan untuk program pelatihan dan 

melihat bagaimana karakteristik masyarakat, selain itu juga melihat produk apa saja 

yang sudah mereka hasilkan. 

3.2.2  Tahap pembentukan struktur organisasi  

Tahap pembentukan struktur organisasi dilakukan agar setiap anggota dapat 

bertanggung jawab dengan tugas yang telah dibagikan dengan harapan semua tugas 

atau kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 

3.2.3 Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan yaitu bagaimana kita memberi pelatihan kepada masyarakat di 

Kelurahan Gayamsari. Tahap pelatihan dasar, menengah, dan secara spesifik. Tahap 

ini bertujuan untuk melatih masyarakat di Kelurahan Gayamsari agar mengerti 

pembuatan blog dan cara penggunaannya.  
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3.2.4  Tahap evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan setelah pelatihan berlangsung guna melihat kekurangan atau 

kendala yang timbul setelah adanya pelatihan tersebut. Tujuan tahap ini yaitu untuk 

mengamati serta menganalisis keberhasilan program ini. Hasil simpulan ini akan 

dijadikan dasar dalam pembuatan laporan PKMM dan juga sebagai acuan dalam 

pengembangan pengabdian kepada masyarakat.  

3.2.5 Tahap pembuatan laporan 

Tahap pembuatan laporan adalah tahap akhir dari tahap program ini. Tahap ini 

dilakukan untuk menyusun semua data yang telah didapat kegiatan sebelumnya agar 

dalam penyusunannya diperoleh hasil yang lebih baik. 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 ANGGARAN BIAYA 

No. Jenis Pengeluaran Jumlah Prosentase Penanggung 

Jawab 

1. Biaya Peralatan Penunjang Rp 3.125.000 25 % Naufal dan Tri 

Hardiyanti 

2. Biaya Bahan Habis Pakai Rp 5.000.000 40 % Elya dan Farah 

3. Biaya Perjalanan Rp 3.125.000 25 % Farah dan Fadia 

4. Biaya Lain-lain Rp 1.250.000 10 % Elya dan Farah 

 JUMLAH Rp 12.500.000 100% 100% 

  

4.2 JADWAL KEGIATAN 

No KEGIATAN BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Diskusi anggota dan 

pendampingan                                 

2. 

Pembentukan struktur 

organisasi                                 

3. Pelaksanaan                                  

4. Evaluasi                                  

5. Pembuatan laporan                                 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

A. Biaya Peralatan Penunjang 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Jumlah 

Sewa 

netbook 

Membuat laporan 

pemasukan&pengeluaran 

1 Rp 2.425.000 Rp 2.425.000 

Sewa 

Printer 

Mencetak hasil laporan 1 Rp 300.000 Rp 300.000 

Sewa 

Modem 

Mencari refrensi 1 Rp 200.000 Rp 200.000 

Sewa LCD 

proyektor 

Menampilkan hasil 

presentasi 

1 set Rp 200.000 Rp 200.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.125.000 

  

B. Biaya Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan Jumlah 

Kertas HVS Menampilkan hasil 

laporan 

10 rim Rp 40.000/rim Rp 400.000 

Tinta refill 

printer 

Mencetak hasil 

laporan 

4 psg Rp 85.000/psg Rp 340.000 

Buku agenda Mencatat hasil 

laporan&diskusi 

4 dosin Rp 50.000/dosin Rp 200.000 

Alat tulis 2 

macam 

Mencatat hasil 

laporan&diskusi 

2 box/macam Rp 125.000/box Rp 250.000 

Baterai 

alkaline 

Untuk kamera 6 psg Rp 5.000/psg Rp 30.000 

Streples Merekatkan  hasil 

laporan 

3 Rp 10.000 Rp 30.000 

Isi streples Merekatkan  hasil 

laporan 

4 dos Rp 2.500/dos Rp 10.000 

Block note Mencatat hasil 

diskusi 

45 Rp 6.600/biji Rp 300.000 

Sewa Kamera 

digital 

Dokumentasi 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 

Pembuatan 

modul 

pelatihan 

Teori tutorial 

membuat blog 

45 modul Rp 4.400/modul Rp 200.000 

Sewa 

whiteboard 

Menjelaskan alur 

pembuatan blog 

1 set Rp 240.000 Rp 240.000 

SUB TOTAL (Rp) 5.000.000 
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C. Biaya Perjalanan 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan Jumlah 

Transportasi 

anggota 

Transportasi selama 

dikota Semarang 

120 hari Rp 2.500/orang Rp 1.500.000 

Konsumsi 

anggota 

Konsumsi untuk 5 

orang selama 4 bulan 

120 hari Rp 2.800/orang Rp 1.625.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.125.000 

 

D. Biaya Lain-lain 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan Jumlah 

Fotokopi dan 

penjilidan 

Laporan proposal  Rp 400.000 Rp 400.000 

Brosur Pengenalan produk  Rp 150.000 Rp 150.000 

Banner Pengenalan produk 3 Rp 50.000/banner Rp 150.000 

Pamflet Pengenalan produk 2 Rp 100.000/pamflet Rp 200.000 

Pulsa Penunjang kegiatan  Rp 350.000 Rp 350.000 

   SUB TOTAL (Rp) 1.250.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

No. Nama / NIM Program Studi Bidang Ilmu Alokasi Waktu  Uraian Tugas 

1. Elya Chirtsa 

B11.2011.02118 

S1 Manajemen Ekonomi dan 

Bisnis 

5 jam/minggu Memberikan konsep 

dan penanggung 

jawab 

2. Tri Hardiyanti                         

A12.2010.03906 

S1 Sistem 

Informasi 

Ilmu 

Komputer 

5 jam/minggu Membuat desain 

banner, pamflet, dsb 

dan penanggung 

jawab 

3. M. Naufal 

Hidayat 

A12.2011.04249 

S1 Sistem 

Informasi 

Ilmu 

Komputer 

5 jam/minggu Membuat blog 

penjualan dan 

penanggung jawab 

4. Fadiarni W. P. 

B11.2011.02119 

S1 Manajemen Ekonomi dan 

Bisnis 

5 jam/minggu Melatih proses 

pembelajaran dan 

penanggung jawab 

5. Farah Azilla 

B11.2011.02124 

S1 Manajemen Ekonomi dan 

Bisnis 

5 jam/minggu Melatih proses 

pembelajaran dan 

penanggung jawab 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
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Lampiran 6. Gambaran metode yang akan dikembangkan melalui media online 

 

    

 

 



25 

 

  

 

 

 

 


