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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.
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Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN EDITING PENJUALAN BISNIS
TEMPLATE CREATIVE MARKET PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN
Muhammad Misbahul Munir
Prodi S1 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : muhammad.munir@amikom.ac.id

Abstrak
Wabah virus Corona (Covid-19) yang menyerang dunia tidak hanya merugikan dari sisi Kesehatan, akan
tetapi juga memiliki dampak yang memperngaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak
terkecuali Indonesia. Dampak ekonomi tersebut sangat dirasakan oleh para pekerja, banyak sekali pekerja
yang tidak dapat bekerja lagi karna tidak dapat menyesuaikan, diera saat ini dengan kemajuan teknologi
sudah seharusnya para pemuda mempersiapkan diri untuk berbagai situasi bekerja dimanapun, Oleh karena
itu diperlukan kegiatan guna meningkatkan kualitas dan kreativitas pemuda yang kami khususkan pada
pemuda karang taruna Rt 14 Minomartani sleman yogyakarta dalam mengembangkan skill khusunya dibidang
bisnis templete pada situs-situs international creative market. untuk itu itu “Peningkatan Kemampuan Editing
Penjualan Bisnis Template Creative Market Pada Organisasi Kepemudaan”. Melalui kegiatan ini pemudapemudi rt 14 minomartani mampu bersaing dalam industri yang serba teknologi dimasa mendatang.

Keyword : Bisnis templete, Desain, Penjualan, Pemasaran.
1. PENDAHULUAN
Organisasi Kepemudaan “Karang Taruna Rt
14” merupakan organisasi kemasyarakatan yang ada
di minomartani Kabupaten Sleman. Organisasi ini
mulai didirikan pada bulan Agustustahun 2000.
Keanggotaan dari organisasi ini terdiri dari remaja
putra dan putri yang ada di desa minomartani
khususnya Rt 14 yang dari rentang usia 15 tahun
hingga 30an tahun. Jumlah keanggotaan terus
mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Organisasi kepemuaan ini memiliki basecamp untuk
media diskusi yang difasilitasi peralatan seperti
perangkat komputer, laptop, maupun proyektor
sebagai media diskusi internal dalamorganisasi.
Biasanya pemuda melakukan kegiatankegiatan yang meningkatkan intelektual pemudanya,
ditengah kondisi covid seperti ini sangat
disayangkan jika pemuda pemudi tidak siap dalam
kondisi seperti ini. Bertolak pada keadaan
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tersebut, perlu kiranya untuk memberikan pelatihan
dan peningkatan kualitas guna memanfaatkan
perangkat dan media informasi yang dimiliki dalam
proses pengeditan template-template desain bisnis.
Pada perkembangan internet saat ini dimana
Internet adalah sebuah sistem jaringan yang
menghubungkan berbagai komputer dari berbagai
belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar
data serta bertukar informasi[1]. Sehingga
memungkinkan kita bisa menjual produk ke belahan
dunia manapun dan nyatanya banyak orang yang
akhirnya berfokus pada bisnis templete yang bisa
dijual di creative market dan menghasilkan ratusan
dolar dan tidak harus selalu bekerja dikantor, bisa
dimana saja sehingga harapannya bisa menjadi salah
satu alternatif pemuda dalam meningkatkan skill
pada era serba digital
Sebagian besar orang tua di desa minomarti
bekerja sebagai pegawai, dan mendapatkan imbas
yang signifikan karena covid 19 sedangkan para
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pemuda pemudi di desa minomartani Rt 14 adalah
pelajar dan memiliki perakat laptop dan pada saat
covid seperti ini mereka hanya bertugas menjaga
pos, dan hanya berdiam diri di rumah.
Biasanya para pemuda pemudi melakukan
kegiatan yang sifatnya mengembakan kreatifitas
pada tiap bulannya di desa minomartani, namun
dikarenakan adanya covid 19 kegiatan-kegiatannya
hanya berfokus pada menjaga pos saja

3. SOLUSI PERMASALAHAN
Solusi untuk menyelesaikan permasalahan
yang dialami oleh mitra seperti yang telah
dijelaskan di bab sebelumnya adalah seperti pada
Tabel 1.3 berikut:

No
1

Tabel 2. Solusi Permasalahan
Permasalahan
Solusi permasalahan
Media
1.Pelatihan
wawasan

tentang dasar komputer
2.Pelatihan
Aplikasiaplikasi mendesain
3.Pelatihan dasar desain
bisnis templete

2. PERMASALAHAN MITRA
Permasalahan yang dialami oleh mitra
adalah dampak dari wabah virus Corona (Covid19), dimana mitra disini adalah pemuda pemudi
karang taruna rt 14 belum siapnya dalam
menghadapi dunia kerja WFh atau bekerja dari
rumah, mitra membutuhkan sebuah media untuk
melakukan penyaluran skill disini khusus skill
mendesainnya secara online sehingga pemuda
pemudi dapat melakukan pemasaran secara global.
Detail permasalahan dapat dilihat pada Tabel 1 dan
Tabel 2 berikut:

Tabel 1 Permasalahan Mitra
No

Item

2

Pengembangan
Skill

1. Referensi

3

Pemasaran dan
penjualan

1.Pembuatan
preview
produk bisnis templete
2.Pelatihan
bagaimana
mengisi judul, deskripsi,
keyword dll

Uraian Permasalahan

Permasala

Mitra

han
1

Media

mendesain
bisnis templete
2. Penggabungan elemenelemen desain seperti
coloring,
texting,
layouting dll

Belum dapat memanfaatkan
peralatan komputer secara
maksimal

2

4. METODE PELAKSANAAN

Pengembangan Pengembangan kemampuan
skill

dan potensi editing templete

Metode pelaksanaan yang akan digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan pada mitra yaitu
dengan detail seperti target luaran pada tabel 1. dan
metode pelaksanaan pada tabel 2. berikut:

desain
menggunakan

perangkat

professional

3

Pemasaran dan

Belum

mengetahui

Penjualan

menyalkan

kemampuan

No
1

2

mendesain bisnis template
ke situs-situs marketplace

3

desain
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Tabel 3. Target Luaran
Permasalahan
Target Luaran
Media
Mitra dapat menggunakan
software pengolahan desain
mengenai tools-tools.
Pengembangan
Mitra dapat menggunakan
Skill
software untuk menjadi salah
satu pengembangan diri
mitra
Pemasaran dan Mitra bisa menjual hasil
penjualan
desain yang dibuat ke
marketplace jual beli desain
desain
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Pelatihan dan Pendampingan
Design Templete

5. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada proses
pengabdian masyarakan pada mitra Pemuda Pemudi
karang taruna Rt 14 Minomartani yaitu seperti pada Tabel
4. berikut:
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan

Penggunaan

Pelatihan
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan skill pemuda yang secara tidak
langsung meningkatkan skill pemuda masa kini
dalam mengembangkan skill nya dalam bidang
desain, dan berikut ini beberapa bukti
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang ditunjukkan pada
Gambar 2-5

Gambar 2 Suasana Pengabdian Masyarakat 4

Pembuatan modul
Pembuatan modul ini bertujuan sebagai
penunjang kegiatan pelatihan, modul yang dibuat
sebanyak 1 judul, masing-masing berjumlah 12
modul, yaitu pelatihan bisnis desain templete.
Modul tersebut diberikan kesetiap peserta yang
mengikuti pelatihan. Dari hasil pengabdian
masyarakat ini, menghasilkan tiga modul
pelatihan dengan tampilan seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1

Gambar 1 Modul Pelatihan Bisnis Templete Design
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Gambar 3 Mengisi Materi Pengabdian Masyarakat
1

Gambar 4 Suasana Pengabdian Masyarakat 1
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Saran
Adapun saran untuk pembaca yang ingin
meneruskan kegiatan pengabdian di mitra kami
adalah:
1. Beberapa
pemuda
perlu
dilakukan
pendampingan secara ekstra
2. Perlu dilakukan pelatihan beberapa kali
pertemuan sehingga pemuda lebih banyak
mendapatkan ilmu
Gambar 5 Suasana Pengabdian Masyarakat 2
Ucapan Terimakasih
Dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah
mendukung kegiatan ini secara moril maupun
materiil dalam pengabdian masyarakat pada desa
plosokuning .
Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

Gambar 6 Suasana Pengabdian Masyarakat 3
Adapun hasil evaluasi yang telah
dilakukan,
bahwa
sebelum
pelatihan
dilaksanakan, untuk kemampuan para pemuda
dalam menggunakan aplikasi desain rata-rata
masih dibawah standar hal ini dibuktikan dari tes
yang diberikan tim pengabdian masyarakat
sebelum mulai melakukan pelatihan, akan tetapi
setelah mengikuti pelatihan kemampuan para
pemuda dalam menggunakan aplikasi desain
meningkat hal ini dibuktikan dari tes yang
dilakukan setelah mengikuti pelatihan, para
pemuda menyelesaikan tugas yang diberikan
dalam waktu yang cukup singkat.

6. KESIMPULAN
Kesimpulan
Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat kepada pemuda minomartani dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Penggunaan teknologi informasi dan komputer
berupa aplikasi desain untuk menunjang skill
pemuda masa kini
2. Semakin banyak pemuda yang memahami
teknologi desain mebuat pemuda siap
menghadapi era digital

1) Universitas Amikom Yogyakarta, yang telah
mendukung penuh kegiatan pengabdian
masyarakat ini.
2) Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang telah menugaskan
penulis
untuk
melakukan
pengabdian
masyarakat.
3) Seluruh
Civitas
Universitas
Amikom
Yogyakarta, yang dalam hal ini penulis tidak
dapat menyebutkan satu per satu.
4) Serta mitra penulis Bapak Sugiarto selaku ketua
Rt 14 minomartani
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