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Abstrak
Sampah anorganik berasal dari bahan-bahan tidak alami sehingga membutuhkan waktu penguraian jauh
lebih lama dibanding sampah organik bahkan hingga ratusan tahun. Truk pengambil sampah tidak bisa
menjangkau rumah-rumah dengan akses jalan kecil. Wahyudi, seorang tukang sampah yang mencoba
membantu dengan mengambil sampah-sampah pada rumah warga yang tidak terjangkau truk di Gamping
Kidul. Di sisi lain, ada Nurlaela seorang pengrajin limbah plastik, khususnya limbah botol plastik dan kawat.
Nurlaela mengubah botol-botol plastik yang tidak dipakai menjadi benda yang memiliki nilai jual. Selama ini
Nurlaela tidak menggunakan teknologi internet untuk menjual hasil karyanya. Wahyudi dan Nurlaela adalah
mitra 1 dan mitra 2 pada pengabdian ini. Kendala yang dihadapi mitra 1 dan mitra 2 adalah mengenai
kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi untuk mendukung usaha. Pengabdian
memfokuskan pada memberikan pengetahuan teknis untuk para mitra akan adanya media pemasaran digital
melalui internet. Pelatihan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama memberi wawasan pada mitra mengenai
bagaimana internet sangat berperan pada pemasaran. Sesi kedua adalah sesi pelatihan mengenai bagaimana
memasang iklan di marketplace seperti tokopedia dan OLX. Sesi ketiga adalah sesi pelatihan tentang
pemanfaatan sosial media untuk pemasaran. Social media yang diajarkan pada pelatihan adalah Instagram.
Setiap pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil seperti mitra 1 dan mitra 2 mengenai media internet
akan menambah peluang masing-masing produk mitra dikenal oleh calon pelanggan. Pemahaman mengenai
manfaat juga diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko, agar mitra dapat bijak memahami teknologi.
Kata kunci: Bunga Hias Plastik, Plastik Bekas, Pelatihan Digital Marketing, Pemanfaatan Internet
memiliki sistem pengelolaan sampah yang belum
optimal. Sampah rumah tangga dibuang dalam
keadaan tercampur. Warga membuang sampah
dengan cara mengumpulkannya dalam plastik lalu
menaruhnya di depan rumah. Beberapa rumah
berlangganan truk pengambil sampah, namun
beberapa hanya membakar sampah rumah tangga
mereka ketika membersihkan halaman.
Truk pengambil sampah tidak bisa
menjangkau rumah-rumah dengan akses jalan kecil.
Wahyudi, seorang tukang sampah yang mencoba
membantu dengan mengambil sampah-sampah pada
rumah warga yang tidak terjangkau truk di Gamping
Kidul.
Wahyudi
mengumpulkan
sampah
menggunakan gerobak sewa. Wahyudi selanjutnya
akan menyetorkan sampah-sampah tersebut ke
tempat pembuangan akhir. Wahyudi dibantu istrinya
memanfaatkan limbah rumah tangga yang sudah
dibuang. Warga berlangganan untuk jasa wahyudi
ketika sampahnya dibersihkan. Sampah yang sudah

1. PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Sampah anorganik berasal dari bahan-bahan
tidak alami sehingga membutuhkan waktu
penguraian jauh lebih lama dibanding sampah
organik bahkan hingga ratusan tahun. Salah satu
sampah anorganik yang banyak dijumpai adalah
sampah plastik. Menurut data Jambeck (2015),
Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil
sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2
juta ton setelah Cina yang mencapai 262,0 juta ton
[1]. Hal ini menimbulkan polemik lingkungan yang
menuntut peran pemerintah dan masyarakat untuk
bersama-sama mengelola sampah untuk mengurangi
dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Desa Ambarketawang adalah desa yang
menggabungkan empat Padukuhan yaitu Gamping,
Mejing, Bodeh, dan Kalimanjung. Area fokus dari
kemitraan ini adalah area Gamping kususnya dusun
Gamping kidul. Warga Dusun Gamping Kidul
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diambil Wahyudi, dipilah olehnya dan istri.
Pemilahan sampah didasarkan pada sampah yang
tidak dapat membusuk dengan sampah yang dapat
membusuk. Pemilahan dikakukan secara manual
tanpa alat bantu. Setelah sampah dipilah, Wahyudi
akan membersihkan sampah yang bisa dijual kepada
pengepul (tukang rongsok). Sampah yang dapat
dijual adalah tas plastik putih, botol plastik bekas,
kardus, dan alumunium. Sampah tas plastik putih
dihargai sebesar Rp.500,-/kg. Botol bekas dihargai
sebesar Rp. 1.000,-/kg.

Gambar 2. Produksi Bunga Hias
Kerajinan plastik yang siap jual dititipkan ke
warung-warung di pasar Gamping, sehingga harga
yang ditawarkan juga dipotong untuk warung yang
menjual. Selama ini Nurlaela tidak menggunakan
teknologi internet untuk menjual hasil karyanya.
Teknologi internet memungkinkan Nurlaela dapat
memangkas rantai distribusi, yang tadinya harus
melalui warung, internet dapat menghubungkan
Nurlaela dengan konsumen secara langsung,
sehingga tidak ada potongan biaya untuk warung
atau distributor.
1.2 Permasalahan Mitra
Kendala yang dihadapi mitra 1 dan mitra 2
adalah mengenai kurangnya pengetahuan tentang
penggunaan teknologi informasi untuk mendukung
usaha. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1. Wahyudi dengan Limbah Plastik
Wahyudi adalah mitra pertama pengabdian,
Mitra ke-2 adalah Nurlaela Sari. Nurlaela adalah
pengrajin limbah plastik, khususnya limbah botol
plastik dan kawat. Nurlaela mengubah botol-botol
plastik yang tidak dipakai menjadi benda yang
memiliki nilai jual. Kerajinan yang dibuat oleh
Nurlaela adalah kerajinan berupa bunga plastik
hiasan. Botol bekas digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan kelopak bunga. Tangkai dari bunga
plastik dibuat dari kawat bekas yang dililit oleh tali
woll. Selama ini Nurlaela membuat bunga plastik
tersebut dibantu oleh Bapak Ponidi.

Tabel 1. Permasalahan Mitra
Permasalahan
Mitra 1
Mitra 2
Pemahaman - Tidak tahu
tentang
siapa
- Selama ini
bagaimana
pembeli
hanya
mendapat
plastik dari
mengandalkan
pelanggan
sampah yang pengunjung
produk
ditemukan,
dari pasar.
dengan nilai Karena produk
ekonomi
di titipkan di
lebih tinggi
pasar
Promosi
Melalui
- Tidak ada
Internet
Kemampuan
menggunakan
- Belum bisa
teknologi
internet
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2. METODE PELAKSANAAN

Tabel 2. Permasalahan Luaran Mitra
Permasalahan
Pemahaman
tentang
bagaimana
mendapat
pelanggan
produk

Promosi Melalui
Internet belum
pernah
dilakukan

Kemampuan
menggunakan
teknologi
internet yang
masih kurang

Solusi yang
ditawarkan
- Mitra 1 dan
Mitra 2 akan
diajarkan untuk
menggunakan
marketplace dan
social media
yang tepat untuk
produk nya

Luaran
Mitra 1
dan 2 tahu
akan
mulai
beriklan di
mana

Mitra 1 akan
diberi pelatihan
terkait
bagaimana
memulai iklan
di internet.

Mitra 1
dan Mitra
2 memiliki
iklan dan
promosi di
marketpla
ce atau
sosmed

Mitra 1 dan
Mitra 2 akan di
ajari bagaimana
menggunakan
internet untuk
mendukung
penjualan

Mampu
mengoper
asikan
aplikasi
pendukun
g promosi
seperti
tokopedia,
OLX, dan
IG

Gambar 3 Metode Pelaksanaan
Sesuai permasalahan yang ada pada Tabel 1 maka
dibangun alur seperti pada gambar 3. Pelatihan diberikan
sesuai kebutuhan mitra. Pelatihan menggunakan aplikasi
yang sudah popular di kalangan UKM. Aplikasi juga
dapat dijalankan di smartphone. Aplikasi yang berbasis
android
akan
memudahkan
mitra
untuk
mengimplementasikan pemahaman mengenai internet
karena mitra tidak memiliki dan tidak familiar dengan
laptop/PC.

Tabel 3. Daftar Prioritas
Permasalahan

Prioritas

Pemahaman tentang
bagaimana mendapat
pelanggan produk melalui
internet

Prioritas 3

Promosi Melalui Internet
belum pernah dilakukan

Prioritas 2

Kemampuan
menggunakan teknologi
internet yang masih
kurang

Prioritas 1
Gambar 4 Gambaran Iptek
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Gambar 4 merupakan penggambaran teknologi yang
digunakan. Alur mulai dari foto produk, sampai
produk terjual.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai
dengan menganalisis permasalahan mitra 1 dan
mitra 2 dengan interview kepada para mitra.
Permasalahan mitra 1 dan mitra 2 terkait pemasaran
digital hampir sama yaitu kurang familiarnya para
mitra dengan teknologi internet yang mengakibatkan
usaha para mitra tidak dibantu dengan teknologi
internet. Solusi yang digunakan oleh mitra 1
sebelum pengabdian ini adalah menjual botol plastic
bekas dengan harga murah langsung kepada
pengepul. Sedangkan mitra 2 menggunakan cara
konvensional untuk menjual bunga hias nya, yaitu
menitipkan
ke
warung
terdekat
untuk
memasarkannya.
Pelatihan dimudahkan dengan mitra 1 dan
mitra 2 yang sudah memiliki smartphone. Para mitra
sudah biasa menggunakan smartphone, namun untuk
aplikasi whatsapp, Para mitra belum memanfaatkan
smartphone mereka untuk keperluan pemasaran.
Para mitra juga belum biasa download aplikasi
melalui Play Store. Pelatihan dilaksanakan dengan
menyesuaikan kemampuan para mitra. Pelatihan
tidak hanya memberi informasi saja, namun juga
memberi pemahaman tentang internet.
Pengabdian
memfokuskan
pada
memberikan pengetahuan teknis untuk para mitra
akan adanya media pemasaran digital melalui
internet. Pelatihan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi
pertama memberi wawasan pada mitra mengenai
bagaimana internet sangat berperan pada pemasaran.
Mitra 1 dan mitra 2 pada pelatihan ini kooperatif
untuk menanyakan hal-hal yang dirasa tidak mereka
pahami. Secara umum para mitra mengetahui
adanya internet, namun belum mengetahui cara
untuk memanfaatkannya, akhir dari sesi ini, mitra
mulai
memahami
bahwa
internet
dapat
dimanfaatkan untuk usaha mereka.

Tabel 4 Rencana Pelatihan
Pelatihan

Tema
Pelatihan

Deskripsi

- Pelatihan ini
memberi
wawasan
mengenai
- Pentingnya
bagaimana
Internet untuk
pelaku usaha
Pelatihan 1 mendukung
kecil dapat
penjualan
memanfaatkan
internet untuk
mendukung
penjualan
produk mereka.
Pelatihan ini
memberi cara
teknis
penggunaan
aplikasi
khususnya OLX
dan tokopedia
Memulai
untuk dapat
Beriklan
dan
Pelatihan 2
membantu
membuat konten
promosi.
di marketplace
Peserta
diajarkan untuk
membuat iklan
baris secara
gratis di aplikasi
OLX dan
tokopedia.
Pada pelatihan
ini, mitra
diajarkan untuk
menggunakan
social media
sebagai alat
Memulai
untuk
Beriklan
dan membantu
Pelatihan 3
membuat konten promosi. Mitra
di sosial media
diajarkan untuk
membuat
konten
softselling, yang
tidak secara
langsung
berjualan

Gambar 4 Pelaksanaan Pelatihan

130

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Gambar 5 Pelaksanaan Pelatihan
Sesi kedua adalah sesi pelatihan mengenai
bagaimana memasang iklan di marketplace seperti
tokopedia dan OLX. Pelatihan sesi 2 ini mitra
diajarkan beberapa langkah dalam membuat iklan
online secara gratis. Mitra diajarkan untuk memiliki
foto produk yang menjelaskan bentuk produk. Mitra
mulai membuat akun OLX dan tokopedia. Mitra
mulai memposting iklan di OLX dan tokopedia,
namun pada pelatihan tersebut para mitra mengaku
kesulitan dengan pengoperasian Tokopedia,
sehingga mereka memilih menggunakan OLX untuk
beriklan.
Sesi ketiga adalah sesi pelatihan tentang
pemanfaatan sosial media untuk pemasaran. Social
media yang diajarkan pada pelatihan adalah
Instagram. Para mitra belum memiliki akun
Instagram. Para mitra memulai dengan membuat
akun Instagram, memulai menggunakan akun bisnis,
dan menggunakan Instagram untuk memasarkan
produk. Pada sesi ini pelatihan tidak hanya
difokuskan pada penggunaan Instagram dan
manfaatnya saja, namun juga diberikan penekanan
pada penanggulangan risiko jika nomor HP
dicantumkan, yang artinya setiap orang yang
mengunjungi dapat dengan mudah menghubungi.
Mitra juga diberi wawasan untuk bijak menyikapi
segala informasi yang muncul pada sosial media.
Para mitra secara seksama mencoba
memasang iklan di akun yang baru saja dibuat.
Pelatihan sesi 3 ini memberi wawasan baru untuk
masing-masing mitra. Instagram menurut mereka
adalah sesuatu yang baru, sehingga masih
diperlukan pelatihan lanjutan untuk penggunaan
Instagram.

Gambar 5 Iklan Produk Botol Bekas
Para mitra mengungkapkan pengalaman
mereka belajar selama 3 sesi tersebut, mereka
menyatakan bahwa paling mudah memakai OLX
untuk memasarkan untuk saat ini. Para mitra
memilih aplikasi tersebut dikarenakan jangkauan
pelanggan yang mitra inginkan masih pada area
Yogyakarta.
Media yang digunakan untuk praktek adalah
smartphone milik mitra. Mitra akan lebih mudah
memonitor perkembangan penjualan produk
dikarenakan smartphone merupakan media yang
biasa dibawa oleh mitra. Pelatihan ditutup dengan
memberi arahan kepada mitra bahwa internet dengan
penggunaan yang benar, akan memberi manfaat
yang besar.
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Gambar 6 Iklan Produk Bunga Hias
4. KESIMPULAN
Pengabdian pada masyarakat untuk pemasaran
digital produk bunga hias dan botol plastic bekas
membutuhkan pemahaman mengenai pemanfaatan
internet, pemanfaatan marketplace, dan pemanfaatan
sosial media. Setiap pemahaman yang dimiliki oleh
pelaku usaha kecil seperti mitra 1 dan mitra 2
mengenai media internet akan menambah peluang
masing-masing produk mitra dikenal oleh calon
pelanggan. Pemahaman mengenai manfaat juga
diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko, agar
mitra dapat bijak memahami teknologi.
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