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Abstrak
Penyebaran internet telah membawa berbagai manfaat dan peluang ke masyarakat suatu negara,
terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pengembangan pasar yang lebih
kompetitif dan penghematan biaya dan penyederhanaan pelayanan jasa. PIK Remaja kota Semarang
mempunyai kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang dilakukan sosialisasi dan pendampingan pola
hidup sehat untuk remaja sebaya. Kegiatan lain yang juga dilakukan adalah membuat kerajinan
tangan untuk meningkatkan ketrampilan para remaja. Hasil produknya juga sudah ada dan selama ini
dijual dari mulut ke mulut, untuk itu diperlukan suatu skills khusus sehingga bisa dipasarkan secara
online dengan web E-Commerce. Harapannya dengan dipasarkan online bisa lebih luas.
Kata kunci : e-commerce, online, marketing
Abstract
The spread of the Internet has brought a range of benefits and opportunities to the people of a country,
especially in spurring economic growth, employment, the development of a more competitive market
and cost savings and simplification of service. PIKRR Kota Semarang have useful activities. Activities
undertaken socialization and companionship healthy lifestyle for youth peer. Other activities are also
done is make crafts to improve the skills of the youth. Products made already can be sold on a limited
basis. It required a special skills that can be marketed online with E-Commerce web. Online marketing
be an effective method to be widely known.
Keywords: e-commerce, online, marketing
1. PENDAHULUAN
Remaja adalah asset dan generasi penerus bangsa yang wajib diselamatkan dari bahaya pelecehan,
diskriminasi seks bebas, napza dan HIV/AIDS. Sebagian besar remaja ternyata belum semuanya
mengetahui tentang kesehatan reproduksi, napza dan HIV/AIDS. Remaja kurang mendapatkan info
dan pelayanan kesehatan reproduksi secara benar. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja
yang rendah dikarenakan minimnya orang dewasa yang dijadikan sumber utama bagi remaja.
Sehingga informasi kesehatan reproduksi yang diterima remaja simpang siur bahkan menyesatkan
serta mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan (jumlah kehamilan pranikah semakin
meningkat, pernikahan dini, merokok dan minum minuman keras).
Didorong rasa keprihatinan terkait hal tersebut dan didorong tujuan agar remaja memiliki
pengetahuan memadai seputar dunianya, maka sejak tahun dibentuklah PIK Remaja (Pusat Informasi
dan Konseling Remaja) “Murni” di Kelurahan Jatingaleh dan PIK Remaja “Excellent” di Ketileng
Semarang . Pada awalnya fokus pada kesehatan reproduksi remaja namun berkembang kepada dunia
kesehatan remaja secara umum. Program standar kegiatannya adalah menjadi pusat informasi dan
konseling remaja. Tujuannya membantu pemerintah membimbing generasi berencana dan memiliki
status sistem reproduksi yang sehat. Kegiatannya fokus pada peningkatan komitmen, pemberian
informasi, pelayanan konseling, rujukan medis dan pendidikan kecakapan hidup.
Sosialisasi kegiatan remaja tersebut berkembang ke tingkat kelurahan, untuk menuju remaja
yang lebih luas cakupannya. Ide pengembangan ini diprakarsai oleh sebagian besar remaja serta
didukung oleh pengurus RT dan RW setempat,ibu-ibu kader, Tim Penggerak PKK, dan Kelurahan,

IbM Komunitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (Pikrr) Kota Semarang

24

JOIN - Jurnal Program Kemitraan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
serta Kecamatan. Dengan demikian masyarakat khususnya remaja menjadi yakin bahwa kegiatan
yang dilakukan PIK Remaja merupakan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang dilakukan sudah
mulai dishare lewat media sosial dan blog namun masih belum maksimal dan belum update. Kegiatan
lain yang juga dilakukan adalah membuat kerajinan tangan untuk meningkatkan ketrampilan para
remaja. Hasil produknya juga sudah ada dan selama ini dijual dari mulut ke mulut, untuk itu
diperlukan suatu skills khusus sehingga bisa dipasarkan secara online dengan web E-Commerce.
Harapannya dengan dipasarkan online bisa lebih luas.
2.

METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalanm IbM ini adalah workshop, ceramah, diskusi, dan
pendampingan kepada anggota komunitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKRR)
“Murni” Kelurahan Jatingaleh dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKRR)
“Excellent” Ketileng Kelurahan Sendang Mulyo Kota Semarang. Materi yang disampaikan antara
lain : IT untuk Organisasi Remaja, Internet dan Website, Tutorial Membuat Website dan Blog, Desain
Layout Website, E-Commerce dan Internet Sehat
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pelaksanaan IbM E-Commerce ini kami menggunakan modul untuk membantu sebagai
panduan pelaksanaan kegiatan. Dengan modul ini para anggota PIKR mempunyai panduan saat
mempraktekkan dan mengembangkannya di kemudian hari. Dengan menciptakan suasana pelatihan
yang menyenangkan dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kreatifitas
anggota PIKR selama pelatihan, serta menumbuhkan semangat untuk terus menerus menggunakan,
mengelola dan mengembangkan website E-Commerce.
Setelah kegiatan selesai, kemudian diadakan refleksi hasil kerja pelatihan dan
pendampingan. Seberapa besar penguasaan peserta terhadap materi dapat dilihat dari hasil kinerja
praktiknya. Keberhasilan kegiatan ini dilihat dari indikator keberhasilan program peserta pelatihan
dan pendampingan, yaitu:
1. Ketrampilan para peserta bertambah dengan membuat website pribadi yang diharapkan
berkembang dapat membuat dan mengelola website E-Commerce Komunitas.
2. Ketrampilan para peserta meningkat dengan pengetahuan meng install dan memilih theme pada
platform wordpress.
3. Ketrampilan para peserta meningkat dalam mengembangkan penambahan informasi dan galeri
sehingga banyak produk dan informasi kegiatan serta koleksi foto-foto kegiatan yang telah ter
upload.
4. Pengetahuan para peserta meningkat tentang internet, website, E-Commerce dan internet sehat.
Dalam pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa hambatan yang kami alami diantaranya adalah:
1. Daya tangkap para peserta yang berbeda-beda sehingga materi yang tersampaikan tidak sesuai
target karena usia para peserta yang berbeda-beda.
2. Adanya keterbatasan waktu pendampingan karena mayoritas anggota PIKRR adalah pekerja dan
pelajar jadi hanya bisa dilakukan di hari Libur atau malam hari.
Melalui pelatihan ini diharapkan para anggota PIKRR mampu menciptakan ide-ide kreatif dalam
pembelajaran dalam hal ini difokuskan pada pengelolaan website E-Commerce sehingga menjadi
lebih menarik serta bisa memanfaatkan secara maksimal semua fungsi dan fitur yang ada didalamnya.
Selain itu juga untuk memperkenalkan ke dunia luar tentang keberadaan PIKRR ‘Murni’ dan PIKRR
‘Excellent’ dengan berbagai produk, informasi dan kegiatan yang dilakukan sehingga bisa
bermanfaat lebih luas.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari kegiatan pengabdian dalam pelatihan dan pendampingan ini adalah:
1. Pemberdayaan dan pendampingan PIKRR “Murni” dan PIKRR “Excellent” dilaksanakan dengan
sukses dan apa yang direncanakan tercapai sesuai target.
2. Dengan adanya pengetahuan, teknologi dan informasi menjadikan para anggota PIKRR “Murni”
dan PIKRR “Excellent” mempunyai website sendiri, bertambah keahlian dalam pengelolaan dan
memanfaatkannya.
3. Pendampingan terus dilakukan sehingga terjalin kerja sama yang baik.
Kegiatan ini sudah terlaksana dengan sukses dan diharapkan tetap berkelanjutan.
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