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Pendahuluan 
 
Pandemi Covid-19 yang dialami secara global berdampak pada penurunan perekonomian 
khususnya di Indonesia, banyak perusahaan berskala besar, sedang, dan kecil mengalami masalah 
bahkan beberapa dinyatakan pailit. Untuk bertahan dari masalah tersebut banyak pelaku usaha 
mengubah proses usahanya dari luring menjadi daring. Perubahan tersebut tentunya tidak 
dilakukan dengan mudah, banyak hambatan-hambatan yang dialami seperti, alat yang digunakan, 
akses internet, dan konten seperti apa disajikan. Oleh sebab itu kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kembali 
pendapatannya melalui konten. Konten merupakan kunci utama dalam dunia bisnis online, konten 
yang baik dapat menarik perhatian konsumen online untuk lebih mendalami produk tersebut. 

Sebelumnya banyak riset komunikasi yang membahas tentang binis melalui media sosial seperti 
seperti pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produk batik melalui konten yang 
memanfaatkan fitur di Instagram, cara seperti ini terbilang sangat membantu dalam meningkatkan 
pemasaran batik [1]. Riset lain terkait pemasaran viral marketing bisnis Kopi Kwang Koan, 
penelitian ini menceritakan tentang pemanfaatan influencer media sosial di Instagram untuk 
menciptakan brand awareness sebagai upaya pengembangan bisnis kopi [2]. Maraknya riset 
komunikasi yang membahas tentang pemanfaatan media sosial menunjukkan trend dalam realitas 
sosial saat ini. Oleh sebab itu penting bagi pelaku usaha untuk mencoba memanfaatkan media 
sosial sebagai sarana promosi kepada masyarakat luas, terlebih lagi saat ini terjadi peningkatan 
pengguna e-commerce sebesar 28.3% pada masa pandemi [3]. Hal tersebut dapat menjadi 
peluang bagi pelaku usaha untuk turut serta dalam bisnis digital. 

Solusi yang ingin diberikan dari permasalahan tersebut adalah memberikan pendampingan dalam 
merancang konten yang meliputi input, proses, dan output bagi pelaku usaha. Sehingga pelaku 
usaha dapat secara mandiri menciptakan konten-konten yang menarik dalam mempublikasikan 
produk yang dihasilkan kepada masyarakat.  
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Permasalahan Mitra UMKM 

Berikut ini adalah persoalan yang dihadapi mitra: 

1. Mitra tidak memiliki sarana promosi untuk mempublikasikan produk dan jasanya. 
Promosi yang dijalankan selama ini berbasis word of mouth. Dengan metode word of 
mouth dirasa efektif sebelum pandemic Covid-19. 

2. Setelah Covid-19 word of mouth dirasa tidak mampu lagi menjadi sarana promosi. Oleh 
sebab itu mitra merasa perlu memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi 
produk dan jasa. 

3. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat membuat konten-konten yang 
menarik untuk dijadikan sarana promosi 

4. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat melakukan proses editan konten. 
5. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat mengelola media sosial dengan baik. 

 

Solusi Permasalahan 

Tak dapat dipungkiri, teknologi memegang peranan penting dalam proses dan praktik komunikasi 
di tengah masyarakat industri yang tengah bertransformasi menjadi masyarakat informasi [4]. 
Dunia usaha merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan 
terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, terlebih sektor usaha 
mikro, kecil dan menengah yang terbukti mampu menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi 
pasca krisis ekonomi [5]. Masa pandemi Covid-19 ini memaksa dunia usaha untuk tetap 
mengamankan perekonomian nasional, salah satunya dengan cara online. Perilaku konsumen 
adalah perilaku untuk membuat keputusan, kegiatan, ide atau pengalaman yang memuaskan 
kebutuhan dan keinginan konsumen [6]. Saat ini media sosial menjadi salah satu saluran yang 
tepat bagi para konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Pengguna media sosial 
berkembang dengan pesat di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Bagi individu, motivasi 
menggunakan media sosial adalah mencari informasi, berbagi informasi, hiburan, relaksasi, dan 
interaksi sosial [7]. Media sosial diciptakan untuk menunjang kehidupan masyarakat agar lebih 
mudah dalam berkomunikasi serta menyebarkan segala informasi yang mereka temui [8]. Oleh 
sebab itu dibutuhkan merek atau branding yang kuat sebagai symbol yang membedakan, dengan 
tujuan mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau kelompok[9]. 

Dari solusi yang ditawarkan tim pengabdian kepada masyarakat pada pembahasan sebelumnya, 
maka perlu dirancang metode pelaksanaan yang tepat untuk mitra agar permasalahan yang 
dihadapi selama ini dapat ditangani. Metode pelaksanaan berkaitan dengan permasalahan 
dibidang produksi dan permasalahan dibidang pemasaran. 

Bidang Pemasaran, pada tahap ini merupakan bagian salah satu anggota Tim yang memiliki 
kompetensi bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. 
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Anggota Tim tersebut akan lebih berfokus pada teknis dalam produksi konten yang akan 
dikembangkan oleh mitra sasaran.  

Bidang Produksi, pada tahap ini akan dikerjakan oleh ketua dan anggota tim lain yang memiliki 
kompetensi dibidang Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. 
Tim ini akan lebih berfokus pada pengembangan konten khususnya dalam ekosistem e-
commerce yang akan dikembangkan oleh mitra sasaran. Berikut ini adalah Model Dalam 
Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Digital 
 
 

Gambar: Model Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 4 

Keterangan Teknis Model Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Digital: 

 
 Solusi Permasalahan Luaran 

 
Input - Memberikan pembekalan terkait potensi produk 

dari sudut pandang audio visual  
- Memberikan pendampingan untuk memanfaatkan 

gawai sebagai alat merekam produk  
- Memberikan pelatihan terkait konsep-konsep 

storyboard sederhana dalam membuat konten 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Menghasilkan konsep 
storyboard 
sederhana 

- Dapat ditunjukkan 
dengan gambar 
konsep 

Proses - Memberikan pendampingan dalam merancang 
eksekusi konten 

- Memberikan pendampingan dalam melakukan 
editing konten sederhana 

- Melakukan pendampingan dalam merancang 
ekosistem publikasi konten 

 
 
 
 
 

- Menghasilkan video 
konten produk 

- Dapat ditunjukkan 
dengan link video 
produk 

Output - Memberikan pendampingan dalam merancang 
etalase digital yang menarik  

- Memberikan pendampingan dalam memelihara 
konten  

- Memberikan pendampingan dalam merancang 
ide-ide menarik untuk pengembangan konten 
 
 
 
 
 
 
 

- Menghasilkan 
ekosistem e-
commers 

- Dapat ditunjukkan 
dengan link etalase 
produk 

 
 

Tahap input mitra mulai merancang dan 
memahami keunggulan produk yang ingin 
dijadikan konten. Memanfaatkan gawai yang 
dimiliki  dan mulai merancang konsep secara 
sederhana. 

 

Tahap proses mitra melakukan eksekusi konten, 
editing konten dengan cara sederhana, dan 
mengetahui ekosistem publikasi konten. 

 

Pada tahap output mitra melakukan perancangan 
etalase digital terhadap produk, pemeliharaan 
konten, dan merancang ide-ide yang 
berkelanjutan 
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