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Sejak pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
di Kelurahan Margomulyo Samboja sangat terpengaruh, karena aturan bekerja di rumah sehingga
pendapatan masyarakat menjadi menurun, karena masyarakat belum memahami arti penting dari
pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan hasil dari UMKM. Kuliah Kerja Nyata Kejadian Luar
Biasa Tahun 2020 Universitas Mulawarman dilaksanakan mahasiswa secara daring karena kebijakan
dari Universitas. Kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan membuat website resmi
Kelurahan Margomulyo Samboja untuk mempromosikan hasil produk UMKM setempat. Selain itu,
diajarkan juga cara memasukan berita terkini di website yang dilaksanakan secara daring, dan
mendesain ulang stiker produk UMKM agar tampil menarik. Respon kelurahan terhadap kegiatan ini
adalah sangat baik yang diketahui dari evaluasi penilaian kepada mahasiswa adalah sangat
memuaskan. Kesimpulan, implementasi teknologi digital di Kelurahan Margomulyo Samboja dapat
mengurangi hambatan penyebaran informasi kepada masyarakat dan meningkatkan daya juang
UMKM ditengah pandemi Covid-19.

Abstract
Since the Covid-19 pandemic, economic growth, especially Micro, Small and Medium Enterprises
(MSMEs) in Margomulyo Samboja Village, has been greatly affected, due to the rules for working at
home so that people's incomes have decreased and people have not understood the importance of
using digital technology to market the product of MSMEs. The 2020 Extraordinary Events Real Work
Lecture at Mulawarman University was carried out by students online due to the policy of the
University. The activity was carried out by training setup an official website for Margomulyo Samboja
Village to promote local MSME products. In addition, they are also taught how to enter the latest news
on websites which are carried out online, and redesign the stickers for MSME products to make them
look attractive. The village response to this activity is very good, which is known from the evaluation of
the assessment to students is very satisfying. In conclusion, the implementation of digital technology in
the Margomulyo Samboja Village can reduce barriers to information dissemination to the public and
increase the fighting power of MSMEs in the midst of the Covid-19 pandemic.
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1. PENDAHULUAN
Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, mahasiswa sebagai penerus bangsa
dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan yang ada dengan meningkatkan intelektualitas,
keterampilan dan pengabdian pada masyarakat. Semua ini dibutuhkan kegiatan yang terencana
dari sistem pendidikan. Mahasiswa Universitas Mulawarman dalam sistem pembelajaran
dibekali pengetahuan dan keterampilan, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada saat KKN
mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi dengan masyarakat secara dini untuk mengasah
kecerdasan sosial dan emosional, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi
masyarakat serta dapat memberikan solusi yang tepat, tetapi masih dibimbing oleh dosen
pembimbing lapangan.
KKN berperan penting dalam pembentukan profesionalisme karena mahasiswa dihadapkan
secara nyata untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Kegiatan ini dapat meningkatkan
pengalaman belajar melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat. Menurut Singawinata
et al., (2020) keterlibatan dimasyarakat dapat memberikan pelajaran untuk dapat
mengidentifikasi, mempelajari, menemukan potensi, merumuskan dan mengorganisasikan
dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat secara rasional. Mahasiswa
diharapkan dapat termotivasi bekerja secara profesional dengan memanfaatkan kekuatan
sendiri untuk meningkatkan kedewasaan, kepribadian yang mandiri, serta memperluas
wawasan dalam menghadapi persoalan dimasyarakat secara nyata, keadaan ini nanti akan
dihadapkan pada saat bekerja atau berkehidupan di masyarakat.
Dalam merealisasikan dan mencapai tujuan KKN selama pembelajaran ditengah pandemi
Covid-19, dimana semua pembelajaran dilaksanakan dirumah sesuai intruksi dari Bapak Nadiem
Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan diperkuat oleh
himbauan Rektor Universitas Mulawarman, maka pelaksanaan KKN pada tahun 2020 dinamakan
Kuliah Kerja Nyata Kejadian Luar Biasa (KKN-KLB). Kejadian luar biasa karena pelaksanaan KKN
dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang
mungkin ditimbulkan, mungkin tidak akan terjadi dimasa mendatang. Penundaan KKN akan
banyak merugikan mahasiswa karena memperlama waktu studi dan tidak diketahui sampai
berapa lama pandemi Covid-19 berlangsung (Firdausi et al., 2020)
KKN-KLB ditempatkan di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan Kepala Desa sangat membutuhkan
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kehadiran mahasiswa KKN untuk memecahkan persoalan ditengah pandemi Covid-19. Pada
tahap awal pembicaraan ditawarkan KKN-KLB secara virtual. Respon awal, Kepala Desa
meragukan kehadiran mahasiswa KKN secara virtual untuk dapat memecahkan sebagian
persoalan diwilayah kerjanya. Hasil komunikasi secara intensif tentang risiko untuk kedua belah
pihak jika dilakukan secara luring (diluar jaringan/off-line) ditengah pandemi Covid-19, hal ini
mengingat sebagian mahasiswa sudah kembali ke daerah asal, dan ditambah kebijakan
Universitas Mulawarman untuk pelaksanaan secara luring maka disetujui pelaksanaan KKN-KLB
oleh pejabat kelurahan.
Kelurahan Margomulyo merupakan salah satu dari 23 Kelurahan yang ada pada Kecamatan
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagian besar penduduk kelurahan ini berasal dari
transmigrasi, terdiri dari berbagai macam suku yaitu Jawa, Kutai, Banjar, Bugis. Agama sebagian
besar Islam, sisanya Kristen dan Katholik. Kelurahan ini terbentuk sejak tahun 2008 dari
pemekaran wilayah dengan jumlah penduduk ± 1.346 jiwa. Sumberdaya alam adalah pertanian
dan perkebunan. Sarana dan prasarana berupa lapangan olahraga, balai desa, puskesmas dan
posyandu, juga terdapat tempat ibadah mesjid dan gereja.
Pada masa pandemi Covid-19 terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada
keterbatasan akses informasi dari kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan
pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh kelurahan menurun
secara drastis. Kelurahan Margomulyo belum siap untuk menghadapi masa pandemi Covid-19
ini karena masih belum menerapkan fungsi dari Teknologi Digital. Layanan masyarakat di unit
kelurahan semua masih di lakukan secara manual.
Saat ini pemasaran produk-produk UMKM masih bersifat tradisional, hasil produksinya
hanya dipamerkan di kantor kelurahan dan di sentra produksi. Semua ini menyebabkan
kesulitan penyebaran informasi terkini dari kelurahan kepada masyarakat, dengan demikian
maka perkembangan UMKM sangat lambat bahkan sampai menurun (Nurcahya dan Majapahit,
2018). Namun, jika pemasaran produk dapat meluas hingga keluar wilayah atau bahkan keluar
pulau akan sangat memberi dampak positif terhadap perkembangan UMKM. UMKM akan cepat
berkembang dan tentunya dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat seperti
terbentuk peluang kerja baru untuk masyarakat disekitarnya yang sangat dibutuhkan ditengah
pandemi Covid-19 ini.
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Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN-KLB 2020 adalah membantu
aparat Kelurahan Margomulyo Samboja dalam pembuatan situs/website Kelurahan Margomulo,
agar semua orang dapat mengakses dan melihat potensi daerah, memperbaharui berita-berita
penting untuk disebarkan kepada masyarakat, dan memberi pelajaran mengenai cara hosting,
menambahkan tulisan atau menambahkan foto-foto kegiatan kelurahan agar setelah selesai
KKN-KLB dapat secara mandiri memperbaru berita. Selain itu ikut membantu mempromosikan
UMKM yang dibina oleh kelurahan dengan membantu memilihkan kemasan dan dibuatkan label
yang menarik yang dapat ditempelkan pada produk kemasan, lalu produk tersebut dimasukan
dalam website kelurahan.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan KKN-KLB 2020 Universitas Mulawarman dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu
dengan melibatkan mahasiswa sebanyak 5 (lima) orang, dimulai pada tanggal 08-28 Juli 2020,
tetapi efektif mulai bekerja pada minggu kedua, kemudian dilanjutkan pembuatan laporan
kegiatan selama 1 (satu) minggu. Lokasi kegiatan di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jarak dari Universitas
Mulawarman ke Kelurahan Margomulyo adalah sekitar 100 km. Daerah ini dipilih karena
merupakan desa binaan Universitas Mulawarman. Fasilitas internet dan aplikasi secara daring
tersedia di kelurahan dengan jaringan dan prasarana pendukung yang memadai sehingga
dimungkinkan pelaksanaan KKN-KLB secara daring ditambah dengan jaminan dari pihak
Telkomsel sebagai operator seluler yang memastikan sinyal dapat diakses diseluruh kelurahan.
Pada minggu pertama difokuskan pada koordinasi internal untuk pembagian tugas karena
mahasiswa berada ditempat terpisah satu sama lain. Pada minggu kedua dilakukan komunikasi
secara intensif melalui grup Whatsapp antara pihak kelurahan yang diwakilkan oleh
pembimbing lapangan kelurahan, mitra UMKM yang akan dibina, dosen pembimbing lapangan
dan mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan di kelurahan yang mendesak untuk segera
dipecahkan. Hasil identifikasi diperoleh Kelurahan Margomulyo sangat membutuhkan website
untuk mendistribusikan informasi terkini kepada masyarakat dan pembinaan UMKM yang
terpuruk ditengah pandemi Covid-19.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa KKN-KLB 2020 menawarkan kegiatan
pengabdian melalui pembinaan secara terstruktur pada perangkat desa setempat bagaimana
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cara hosting, menambahkan tulisan atau menambahkan foto-foto kegiatan pada website
kelurahan. Website ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi terkini kepada
masyarakat yang bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat baik di kelurahan
maupun diluar Kelurahan Margomulyo. Website yang dibuat tersebut juga berfungsi untuk
mempromosikan produk-produk dari UMKM yang dibina oleh kelurahan agar produk yang
dihasilkan dapat di kenal oleh banyak orang, tidak hanya di dalam wilayah Kelurahan
Margomulyo, namun bisa sampai keluar wilayah. Selain mempromosikan melalui website, juga
lakukan mengajarkan bagaimana mempromosikan melalui media sosial yang populer di gunakan
kebanyakan orang seperti Facebook dan Instagram. Semua kegiatan dilakukan secara daring
melalui aplikasi Zoom, Whatsapp dan Telegram.
Profil Kelurahan Margomulyo Samboja, berita dan pengumuman yang akan dimasukkan
dalam website berasal dari data primer yang dikirimkan oleh pihak kelurahan dan data sekunder
yang didapatkan dari website Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada KKN-KLB 2020 ini, kerjasama
antara Kelurahan dan mahasiswa harus bisa terjalin dengan erat karena semua informasi desa
dan mitra UMKM hanya bisa didapatkan secara virtual, tidak ada kunjungan langsung ke
lapangan, semua disediakan oleh pembimbing lapangan kelurahan dan mitra UMKM yang
difasilitasi oleh kelurahan. Pembinaan sumber daya manusia di kelurahan bertujuan untuk
merawat website yang telah dibuat oleh mahasiswa, semua dilakukan secara daring dan
diberikan juga modul pada staff yang ditunjuk oleh Bapak Lurah.
Produk-produk UMKM yang dibina oleh Kelurahan Margomulyo berupa rempeyek, keripik
pare, keripik tahu dan keripik singkong. Kemasan masih sangat sederhana, dibungkus plastik
biasa. Semua produk tersebut dilakukan desain ulang agar tampil menarik dan terdapat logo
khusus sebagai pengingat. Sampel kemasan dibeli secara online dan dikirimkan ke lokasi disertai
nomor kontak agar bisa berhubungan secara langsung untuk pemesanan tahapan selanjutnya.
Kemasan tersebut dipercantik dengan keberadaan label kemasan pada masing-masing produk .
Label dapat dicetak pada toko digital printing atau toko percetakan terdekat. Disain label
dibuatkan, kemudian diberikan umpan balik kepada mitra UMKM, setelah disetujui dicetak
dalam jumlah terbatas sebagai contoh, file label dikirim melalui Whatsapp dan contoh label
dikirimkan ke UMKM melalui pos.
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3. HASIL DAN DISKUSI
Website kelurahan bentuk virtual yang dibuat oleh mahasiswa KKN-KLB 2020 dapat dilihat
pada https://margomulyosamboja.com/. Tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 1 yang
menampilkan bangunan Kelurahan Margomulyo sebagai penanda yang mudah dikenal oleh
masyarakat. Website adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet dan dapat di
akses secara luas melalui halaman depan menggunakan URL (Uniform Resource Locator). URL
merupakan sebuah cara untuk menemukan lokasi file yang ada di internet, baik berupa situs,
video, gambar, program perangkat lunak, ataupun jenis file lain yang di-host di server. Jadi
untuk membuka file di komputer, kita harus menggunakan URL agar browser web dapat
mencari alamat situs web. Tulisan https diawal menunjukkan protokol yang digunakan untuk
mendefinisikan jenis server yang digunakan untuk berkomunikasi (Sediyono, 2021).

Gambar 1. Tampilan awal website Kelurahan Margomulyo Samboja
(Sumber foto: koleksi pribadi, 2020)
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Pembuatan website membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada beberapa tahap
yang harus dilakukan, yaitu: pembuatan domain dan hosting. Domain adalah nama website yang
akan dipertunjukkan. Seorang pengunjung perlu mengetikkan nama suatu domain untuk dapat
mengakses suatu website, maka pemilihan yang tepat nama suatu domain sangatlah penting.
Hosting merupakan layanan yang digunakan untuk menyimpan data website agar dapat diakses
di internet. Pada website Kelurahan Margomulyo Samboja berisi informasi profil daerah, visi dan
misi ditambah pengumuman dan kegiatan terkini yang ada di kelurahan. Tenaga administrasi
yang ditunjuk oleh staf kelurahan dibekali modul dan dibimbing secara virtual agar selesai KKNKLB tetap dapat diperbaharui secara mandiri data di website Kelurahan Margomulyo Samboja.
Hasil implementasi KKN-KLB di UMKM Kelurahan Margomulyo adalah pemilihan kemasan
dan pembuatan label. Jenis kemasan dan label disesuaikan dengan produk yang diproduksi
seperti: rempeyek, keripik pare, keripik tahu dan keripik singkong. Beberapa contoh hasil produk
yang sudah didesain ulang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Desain ulang kemasan dan stiker produk UMKM agar lebih tampil menarik
(Sumber foto: koleksi pribadi, 2020)

Di Indonesia persaingan produk impor dan produk dari UMKM sangat keras dan ketat,
tetapi merupakan hal yang biasa. Bagi para pelaku UMKM, terdapat banyak permasalahan yang
dihadapi pada sektor industri makanan dan minuman di Indonesia (Masnita et al., 2021).
Masalah-masalah tersebut dapat disebabkan oleh modal yang terbatas, kualitas produk yang
tidak memenuhi standar, atau pemasaran yang buruk (Hidayat, 2011). Pelaku UMKM
kebanyakan hanya berpikir keberhasilan harus selalu didukung oleh modal yang banyak, produk
dan pemasaran yang baik atau bagus. Padahal ada banyak faktor lain yang saling terkait dan
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cukup berpengaruh, yaitu desain logo produk agar terlihat menarik dimata para konsumen atau
calon konsumen yang sering dilupakan oleh pelaku UMKM (Silaningsih dan Utami, 2018).
Logo merupakan suatu hal yang sering disepelekan dan dilupakan oleh pelaku bisnis
UMKM. Tidak sedikit para pelaku bisnis UMKM tidak memiliki logo atau logo yang asal-asalan
pada produk yang dihasilkan. Logo produk berfungsi sebagai simbol pengingat produk bagi
konsumen, dan identitas yang membedakan produk satu dengan produk yang lain (Listya dan
Rukiah, 2018). Penggunaan logo pada sebuah produk akan membantu konsumen mengingat
suatu produk dengan lebih mudah. Selain logo Kemasan juga menjadi salah satu tolak ukur layak
atau tidak suatu produk itu untuk dijual di pasaran (Darmawan dan Swasty, 2018). Pada KKNKLB 2020, UMKM mitra binaan kelurahan dibantu dalam hal desain ulang kemasan dan logo
dalam bentuk label sehingga tampilan produk menjadi lebih menarik di mata konsumen atau
calon konsumen (Durrieu, 2008). Semua ini nanti akan berdampak pada peningkatan omset
penjualan ditengah pandemi Covid-19 disamping pemasaran yang lebih luas melalui situs di
website Kelurahan Margomulyo.
Evaluasi keberhasilan implementasi pengabdian KKN-KLB di Kelurahan Margomulyo melalui
penilaian hasil KKN. Nilai diberikan oleh Bapak Lurah melalui akses di website KKN Universitas
Mulawarman. Semua mahasiswa yang terlibat KKN-KLB di Kelurahan Margomulyo mendapatkan
hasil yang sangat memuaskan. Hal ini dapat diartikan tingkat kepuasan dari mitra sangat baik
sekali terhadap pelaksanaan KKN-KLB 2020, meskipun dilakukan secara daring. Pada UMKM,
rasa syukur dan sangat simpatik diberikan kepada mahasiswa KKN-KLB karena mau membantu
dan turun langsung memperbaik desain kemasan agar tampil menarik yang dapat meningkatkan
nilai jual produk. Produk menjadi lebih menarik dan promosi diperluas melalui website
kelurahan. Pemberian sampel kemasan dan stiker disertai no kontak untuk pembelian lanjutan
kemasan dan cetak ulang sangat membantu UMKM binaan kelurahan ditengah pandemi
Covid-19.
Faktor pendorong kesuksesan implementasi KKN-KLB 2020 di Kelurahan Margomulyo,
Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah
komunikasi yang baik dikedua belah pihak. Mitra bekerjasama mau menyediakan semua data
yang diperlukan untuk pelaksanaan pengabdian. Data awal yang baik dan respon mitra yang
mau menerima pelaksaan secara virtual akan sangat membantu kelancaran implementasi
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pengabdian KKN-KLB 2020 ini karena semua dilakukan secara virtual disamping sinyal
telekomunikasi ikut berperan juga.

4. SIMPULAN
Hasil implementasi Kegiatan KKN-KLB 2020 Universitas Mulawarman yang dilaksanakan
secara virtual Kelurahan Margomulyo adalah pemilihan kemasan dan pembuatan label. Jenis
kemasan dan label disesuaikan dengan hasil produksi menjadi lebih menarik dan promosi
diperluas melalui website kelurahan. Evaluasi keberhasilan implementasi pengabdian KKN-KLB
di Kelurahan Margomulyo melalui penilaian hasil KKN yaitu Implementasi teknologi digital di
Kelurahan Margomulyo Samboja untuk mengurangi hambatan penyebaran informasi kepada
masyarakat dan meningkatkan daya juang UMKM ditengah pandemi Covid-19.
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