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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

 
Kota Palembang, sebagai ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan terkenal 

akan makanan khas yaitu pempek yang dikenal baik oleh masyarakat (Nadya & 

Sulistiantio, 2020). Pempek secara nutrisi sangat kaya akan protein, cukup 

karbohidrat dan serat serta mempunyai cita rasa yang tinggi (Anova & Kamsina, 

2012). Tetapi selain pempek, juga terdapat makanan khas Kota Palembang yang 

menggunakan bahan dasar ikan yaitu laksan, lenggang, tekwan, dan celimpungan 

(Moelyati, Sriati, Marwa, & Susetyo, 2012). Celimpungan adalah makanan khas 

Palembang yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Karena hal itu penulis 

melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, membuat pelatihan 

tentang celimpungan dan cara pembuatannya. 

Pada Maret 2020 virus Covid-19 diketahui telah masuk ke Indonesia dan 

masih berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Pandemi Covid-19 ini 

membuat perekonomian Indonesia sangat terdampak, terutama pada bidang 

pariwisata. Kegiatan ekonomi menjadi semakin terhambat dikarenakan dibuatnya 

aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bidang kuliner menjadi salah 

satu kegiatan industri pariwisata yang masih dapat bertahan walaupun pandemi 

COVID-19 masih berlangsung. Pada masa pandemic Covid-19 ini, akan sangat 

penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dengan 

mendapatkan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat, maka 

sangat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, 
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sehingga dapat meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang telah jatuh 

karena terdampak oleh Covid-19. 

Pasal 20 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengatur bahwa selain menyelenggarakan pendidikan, perguruan tinggi 

juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga 

karena itu, kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan membagikan 

ilmu yang telah kami dapatkan dari pendidikan kepada Kelompok Rumah Pintar 

BSD dalam bentuk kegiatan workshop. Dengan dilakukannya kegiatan workshop 

ini, kelompok pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengajarkan 

cara pembuatan makanan asal Sumatera Selatan yang cukup jarang pada saat ini. 

Kelompok Rumah Pintar BSD ini berlokasi pada Jalan Rawa Buntu, Kec. 

Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kelompok dibentuk oleh Sinar Mas 

melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Kelompok Sentra Kriya 

Rumah Pintar BSD merupakan mitra kerja sama pada kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang kami pilih. Setelah selesai melaksanakan workshop maka 

diharapkan masyarakat yang tergabung didalam kelompok Sentra Kriya Rumah 

Pintar BSD dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari produk yang telah 

kelompok kami ajarkan. Kelompok Sentra Kriya Rumah Pintar BSD yang 

mengikuti pelatihan ini diharapkan untuk mempelajari cara pembuatan 

celimpungan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kreativitas selama 

masa pandemi COVID-19. Bisa juga dapat menjadi usaha kuliner yang potensial 

bagi Kelompok Sentra Kriya Rumah Pintar BSD. 
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2. Permasalahan Mitra 

 
Pada Maret 2020 virus Covid-19 diketahui telah masuk ke Indonesia dan 

masih berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Pandemi Covid-19 ini 

membuat perekonomian Indonesia sangat terdampak, terutama pada bidang 

pariwisata. Bidang kuliner menjadi salah satu kegiatan industri pariwisata yang 

masih dapat bertahan walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Pada masa 

pandemic Covid-19 ini, akan sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan 

pelatihan-pelatihan. Dengan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan 

kepada masyarakat, maka sangat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kembali perekonomian 

masyarakat yang telah jatuh karena terdampak oleh Covid-19. 

Kelompok Rumah Pintar BSD ini berlokasi pada Jalan Rawa Buntu, Kec. 

Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kelompok dibentuk oleh Sinar Mas 

melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Kelompok Sentra Kriya 

Rumah Pintar BSD merupakan mitra kerja sama pada kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dipilih oleh penulis. Setelah selesai melaksanakan workshop 

maka diharapkan masyarakat yang tergabung didalam kelompok Sentra Kriya 

Rumah Pintar BSD dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari produk yang 

telah diajarkan oleh penulis. Kelompok Sentra Kriya Rumah Pintar BSD yang 

mengikuti pelatihan ini diharapkan untuk mempelajari cara pembuatan 

celimpungan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kreativitas selama 

masa pandemi COVID-19. 


