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Unpak - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pakuan (Unpak) 

tingkatkan kompetensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kelurahan 

Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur pada 24-25 November 2022 lalu. 

Para UMKM itu merupakan mitra Unpak di bawah koordinasi PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Sindang Rasa.  

Para UMKM ini dibimbing dan diberikan pelatihan seputar digital marketing agar dapat 

mengembangkan produk yang mereka miliki.  

Tim PKM ini diketuai oleh Dian Kartika Utami, M. Kom, dengan dibantu oleh Akbar Sugih 

Miftahul Huda,M. Kom bersama tiga orang mahasiswa dari program studi D3 Komputer, 

Sekolah Vokasi Unpak. 

Terkait itu, Dian Kartika Utami, M. Kom menjelaskan teknik peningkatan kompetensi yang 

dilakukan yaitu terbagi menjadi dua sesi. 

"Pelatihan yang kami berikan ini akan dibagi ke dalam dua sesi," kata Dian Kartika.  

Dian menjelaskan, sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 dengan 

kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait mendesain logo brand produk. 



"Sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023, dimana kegiatan yang dilaksakan 

yaitu pembuatan akun Instagram para pelaku UMKM sebagai media digital marketing," 

jelasnya. 

Sementara itu, Akbar Sugih menambahkan, selama kegiatan semua peserta terlihat antusias 

dan bersemangat untuk mendesain logo kemasan atau brand.  

"Adapun output dari pelatihan tersebut peserta mendapatkan logo kemasan yang bisa 

dipasang pada produknya dan desain promosi yang bisa dibagikan pada akun media sosialnya 

masing-masing," tambah Akbar. 

Tim pengabdian Unpak, menyerahkan stiker hasil cetakan dan modul pembuatan desain 

kepada peserta. 

“Saya berharap dengan adanya pelatihan ini, para pelaku UMKM khususnya diwilayah 

Kelurahan Sindangrasa, menjadi kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi," ujar 

Akbar. 

Tidak hanya itu, PKK Kelurahan Sindangrasa pun berharap agar pengabdian ini tidak terhenti 

sampai di kegiatan tersebut. 

Kemudian, tim pengabdian ini diharapkan bersedia mengadakan kegiatan lanjutan, sehingga 

para pelaku UMKM dapat terus menambah wawasan terkait teknologi digital marketing.  

 



 


