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Abstrak
Life Long Learning Mama (L3M) adalah sebuah komunitas bagi para ibu-ibu di kawasan Yogyakarta untuk
saling bertukar ilmu parnting sampai dengan pelatihan pembuatan media pembelajaran bagi buah hati.
Media pembelajaran yang dibuat adalah prakarya buatan tangan dari hasil kreatifitas para anggotanya.
Media pembelajaran tersebut berupa mainan edukatif yang dapat memacu perkembangan syaraf motorik
anak. Materi pembuatan media pembelajaran tersebut kemudian diunggah di media sosial instagram mereka
@lifelonglearningmamas. Seiring berjalanya waktu, pengikut instagram L3M semakin meningkat, hingga
banyak orang tua dari berbagai latar belakang mengikuti media sosial tersebut. Banyak anggota yang justru
adalah seorang wanita karir sehingga mereka tidak bisa selalu mengikuti pelatihan dan membuat media
pembelajaran tersebut. Atas dasar cerita tersebut muncul sebuah ide untuk menjual media pembelajaran
bagi para orang tua yang tidak memiliki banyak waktu untuk membuat sendiri. Selain membantu antar
anggota L3M, media pembelajaran tersebut juga diharapkan dapat digunakan bagi para orang tua diluar
komunitas L3M. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, media digital dinilai mampu untuk menjangkau
orang tua diluar L3M. Pelatihan pemanfaatan e-Commerce sebagai media penghubung bagi produk yang
dijajakan perlu dilakukan. Selain sebagai sarana bagi pemasaran produk pembelajaran, diharapkan
pelatihan ini juga mampu untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota yang bekerja sebagai penyedia
layanan produk ataupun jasa sehingga meningkatkan penjualan mereka.
Kata kunci: maksimal 5 kata terpenting dalam makalah
Foto dari karya yang dihasilkan nantinya akan
dipajang di Instagram resmi dari komunitas L3M,
yaitu @lifelonglearningmamas. Selain memajang
hasil karya juga terdapat informasi mengenai acaraacara yang akan diselenggarakan oleh L3M,
dokumentasi acara serta informasi seputar
parenting. Akun Instagram L3M juga digunakan
untuk sarana komunikasi dan diskusi bagi
anggotanya. Seiring perkembangan waktu, akun
Instagram resmi dari L3M sampai saat ini sudah
memiliki pengikut lebih dari 2600 pengikut yang
merespon positif tentang kegiatan yang telah
dilakukan oleh L3M, sehingga ketika diadakan
pelatihan tidak sedikit para orang tua yang harus
kecewa karena tidak dapat mengikuti pelatihan.
Banyak anggota mengeluhkan tentang ketidak
tersedianya waktu bagi mereka untuk ikut membuat
media pembelajaran bagi buah hati mereka. Hingga
munculah usulan untuk menjual barang hasil
kreatifitas tersebut kepada masyarakat umum.
Selain karena barang tersebut masih sedikit yang

1. PENDAHULUAN
Life Long Learning Mama (L3M) adalah sebuah
komunitas bagi para ibu rumah tangga di daerah
Yogyakarta untuk belajar bersama tentang cara
mendidik anak. Komunitas ini setiap minggu
berkumpul untuk saling bertukar pikiran tentang
cara mendidik anak mereka, mulai dari teori-teori
parenting sampai dengan pelatihan pembuatan
media pembelajaran bagi anak.
Materi pelatihan didapat dari para anggota L3M.
Dengan latar belakang setiap anggota yang
berbeda-beda, materi yang didapat sangat beragam
dan variatif . Seperti contohnya adalah membuat
alat peraga pengenalan nama-nama planet di tata
surya. Alat Alat peraga dibuat dengan
menggunakan barang-barang yang mudah dicari di
sekitar rumah seperti paralon bekas, kaleng bekas,
kertas bekas yang nantinya dijadikan semen untuk
membuat sebuah bentuk, dan barang-barang bekas
yang sudah tidak terpakai dirumah.
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memproduksinya
sehingga
susah
untuk
didapatkan..
Untuk mewujudkan itu, diperlukan sebuah media
yang mampu menjangkau para konsumen yang
membutuhkan media pembelajaran bagi buah hati
mereka. Atas dasar hal tersebut maka dipilihlah ecommerce sebagai solusi yang tepat untuk
menjangkau konsumen seccara spesifik. Ecommerce merupakan sebuah ilmu untuk
memasarkan produk atau jasa melalui media digital.
Media digital yang dapat menunjang dapat berupa
media sosial maupun digital marketplace. Dapat
juga berupa website yang bisa digunakan sebagai
sarana untuk menjelaskan produk secara terperinci
dan detail. Masalah yang dihadapi adalah tidak
adanya anggota yang mempunyai kemampuan
dibidang E-Commerce. Untuk itulah dibutuhkan
pelatihan E-Commerce agar dalam memasaarkan
produknya sesuai dengan targeting yang
diharapkan. Selain untuk kepentingan L3M,
pelatihan di bidang E-Commerce ini diharapkan
dapat membantu para orang tua yang memiliki
usaha dibidang produk atau jasa dapat
meningkatkan usaha mereka dengan pemanfaatan
media digital.

dinilai menjadi solusi yang tepat untuk
memecahkan masalh ini.
Website, selain bisa menampung kebutuhan untuk
menyimpan hasil dari pelatihan baik secara tulisan,
video maupun foto, juga dapat dilakukan
manajemen secara bebas. Siapa yang berhak
mengakses informasi didalamnya, siapa yang
berhak menulis informasi dan siapa yang berhak
menyunting informasi, semua bisa diatur di
platform ini. Website juga dapat diakses oleh
perangkat apa pun selama terhubung dengan
jaringan internet, sehingga parra anggota yang tidak
dapat mengikuti pelatihan masih dapat mengikuti
materi yang telah disampaikan.
Masalah berikutnya timbul ketika ada pelatihan
tentang pembuatan mainan edukasi. Tidak semua
anggotabisa membuat mainan edukasi yang mreka
inginkan untuk anak mereka. Banyak hal yang
membuat mereka tidak dapat membuatnya,
beberapa diantaranya adalah bahan yang bagi
sebagian anggota susah dicari, alat yang tidak
punya, ataupun yang paling sering dikeluhkan
adalah tidak adanya waktu untuk membuat mainan
itu. Seperti yang ditulis sebelumnya, sebagian
anggota L3M adalah wanita karir yang hanya
memiliki sedikit waktu bagi keluarganya. Sehingga,
untuk membuat sebuah mainan edukatif bisa
mengurangi waktu mereka untuk bertemu dengan
keluarga.
Dari masalah tersebut muncul ide untuk membuat
mainan edukasi dengan julah banyak ddan dijual ke
anggota L3M yang menginginkanya. Selain untuk
anggotanya, media pembelajaran tersebut juga
dipasarkan ke luar anggota L3M. Untuk
menjangkau pasar yag lebih luas diperlukan media
untuk melakukan pemasaran secara global.
Pemasaran dengan pemasaran digital dirasa dapa
menjadi jawaban untuk memecahkan masalah itu.
Untuk itu perlu dilakukan pelatihan pemasaran
digital untuk meningkatkan daya saing bagi
anggota L3M dalam memasarkan produknya.
Selain untuk menjual produk L3M, pelatihan
pemasaran digital juga diharapkan meningkatkan
daya saing dan ekonomi bagi para anggota L3M.
Dari wawancara tersebut diperoleh masalah dan
solusi yang bisa diambil sebagai berikut :

2. METODE PELAKSANAAN
2.1. Identifikasi Masalah & Pengumpulan Data
Kegiatan dimulai dengan melakukan pertemuan
dengan perwakilan dari L3M. Dalam pertemuan
tersebut membahas tentang apa saja masalah yang
dihadapi oleh L3M. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, L3M adalah komunitas bagi para ibu
rumah tangga yang bertujuan untuk berbagi ilmu
tentang cara mendidik anak dan membuat berbagai
macam mainan edukasi yang dapat meningkatkan
daya kreatif anak. Seiring waktu perkembangan
anggota yang dulunya diisi oleh ibu rumah tangga,
sekarang menjadi banya anggota yang merupakan
wanita karir. Masalah ada ketika para anggota yang
merupakan wanita karir tersebut tidak dapat selalu
hadir dalam pelatihan dan mengakibatkan tertinggal
materi.
Solusi sementara dari L3M adalah dengan
membagikan materi melalui whatsapp group.
Namun karena banyaknya komunikasi yang terjadi
di group whatsapp tersebut, tidak jarang materi
yang dibagi terlewat oleh para anggota. Dari
maalah itu diperlukan media yang dapat
membagikan materi secara penuh (video, gambar,
teks), namun tetap dapat menjangkau seluruh
anggota baik secara private maupun secara umum
(dapat dibaca orang lain). Oleh karena itu website

Tabel 1. Masalah dan solusi yang ditawarkan
No Kolom
Kolom
1
Belum
Pembuatan
website
tersedianya
komunitas
sebagai
website sebagai penunjang
media
media informasi.
informasi.
2
Belum optimalnya Pelatihan
pemasaran
pemanfaatan
digital
untuk
sosial
media mengoptimalisasi sosial
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sebagai
promosi.

sarana

media yang dimiliki
4.

Berdasarkan solusi yang ditawarkan pada tabel
diatas, metode pelaksanaan Abdimas yang dapat
dilakukan
adalah
kegiatan
belajar
mempraktekkan/workshop dan pembuatan website
L3M. Adapun metode tahapan kegiatan pelatihan
sebagai berikut :
1. Penulis
melakukan
survey
dan
berkoordinasi dengan pengurus L3M
mendiskusikan masalah yang dihadapi
terkait dengan kondisi mitra. Pada tahapan
ini diperoleh keterangan bahwa perlu
adanya pembuatan website L3M dan
pelatihan pemasaran digital.
2. Penulis melakukan koordinasi guna
menentukan website sperti apa yang
dibutuhkan dan jenis kegiatan, isi materi
yang diperlukan.
3. Penulis melakukan pembuatan website dan
melakukan pembelajaran

5.

6.

Tabel 2. Susunan Acara Pelatihan

1.

08.00
–
08.10
08.10
–
08.15
08.15

Pembukaan

Pengisi
Kegiatan
Tim abdimas

Sambutan dari
penulis kepada
Peserta Pelatihan
Sambutan dari L3M

Toto
Indriyatmoko ,
M.Kom.
Ibu Dian

2.

3.

Pemaparan materi
dan praktikum foto
produk

Mei P.
Kurniawan,
M.Kom

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus
2019. Pertama, pelatihan dimulai dengan
memperkenalkan apa itu pemasaran digital dan
bagaimana peluangnya di Indonesia. Materi yang
disampaikan berasl dari survey yang dilakukan oleh
asosiasi e-commerce Indonesia yang telah
dilakukan pada 2018 lalu. Survey yang dilakukan
untuk mengetahui berapa banyak masyarakat
Indonesia yang sadar tentang e-commerce. Survey
dilakukan di berbagai kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, Bandung, Medan, Batam, Pontianak,
Denpasar, Semarang, dan Yogyakarta tentunya.
Informasi yang ingin mereka dapatkan antar lain
berapa jumlah perbandingan warga yang sudh
terkoneksi dengan internet, apa yang dilakukan di
internet, pernahkah berbelanja melalui internet,
berapa kali mereka belanja lewat internet, berapa
jumlah uang yang mereka keluarkan untuk belanja
online, dan barang apa saja yang sering mereka
beli. Selain itu juga ada pertanyaan tentang media
sosial dan jumlah jam penggunaanya.
Selanjutnya pelatihan diberikan contoh penghasilan
dari beberapa penggiat pemasaran digital yang
sukses dalam usahanya. Hal itu diberikan untuk
meningkatkan minat para anggota L3M untuk
memulai bisnis atau memperluas bisnisnya dengan
pemasaran digital. Sesi berikutnya perkenalan
tentang alat-alat yang dapat dipakai untuk pemasarn
digital. Cara memanfaatkan sosial media untuk
menciptangan brand awarenes dan perluasan
jangkauan pasar, cara mendaapatkan kepercayaan
dari calon pelanggan.

Berikut adalah susunan acara pelatihan yang telah
dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019 berlokasi di
Universitas Amikom Gedung BSC lantai 2 Jl. Ring
Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281.

Kegiatan

Coffe Break

Toto
Indriyatmoko,
M.Kom.
Peserta dan
Penulis

3.1. Pelatihan Pemasaran Digital

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Waktu

Pemaparan materi
Pemasaran digital

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.2. Waktu Pelaksanaan
Kegatan dilakukan dari bulan April sampai bulan
September 2019. Berikut detail pelaksanaan
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan :

No

–
08.30
08.30
–
10.00
10.00
–
10.15
10.15 12.30
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Gambar 1. Pelatihan Sosial Media

Gambar 4. Hasil Pelatihan foto Produk Kuliner

Gambar 2. Penjelasan tentang Kondisi Pasar

Gambar 5. Foto bersama Setelah Selesai Pelatihan

3.2. Pembuatan Website
Masalah kedua, yaitu media untuk membagikan
informasi antar anggota, dibuatlah website. Website
harus bisa menyimpan materi yang telah diajarkan
dan juga sebagai media komunkasi antar anggota
komunitas. Beberapa informasi ada yang bisa
diakses umum dan ada juga yang hanya boleh
diakses oleh anggota L3M. Dari deskripsi
kebutuhan tersebut dipilihlah CMS wordpress
sebagai basis dari website L3M. Selain fitur
wordpres yang dapat memenuhi kebutuhan L3M,
wordpress adalah CMS yang dapat dipakai denngan
gratis, sehingga dana yang ada dapat digunakan
untuk optimalisasi server berukuran besar yang
dapat menyimpan video dan dokumen lain dengan
leluasa.

Gambar 3. Hasil Pelatihan foto produk pakaian anak
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Gambar 6. Website L3M

Gambar 7. Halaman Admin Website L3M

4. KESIMPULAN
Dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan ini,
penulis mendapatkan kesimpulan bahwa :
1) Komunitas yang baik adalah komunitas yang
dapat mendengarkan dan berusaha yang terbaik
bagi anggotanya
2) Pelatihan pemasaran digital sangat diminati oleh
para anggota L3M dengan bukti antusiasme
peserta banyak pertanyaan yang diajukan.
3) Website membantu anggota dalam memahami
materi dengan catatan yang telah dibuat di
website L3M.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang pertama
kepada Lembaga pengabdian masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga kepada
Pengurs L3M sehingga terlaksananya kegiatan
pengabdian. Terakhir ucapan terima kasih kepada
seluruh pihak yang membantu program pengabdian
masyarakat ini atas kerja samanya sampai kegiatan
pengabdian ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
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