BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Sistem pendidikan perguruan tinggi melalui proses pembelajaran mahasiswa
tidak hanya memahami maupun mendengarkan tetapi lebih pada pendekatan
penyelesaian masalah- masalah secara kreatif. Artinya, dosen sudah bukan
lagi menjadi pusat utama dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakanakan menjadi sumber ilmu, melainkan lebih pada peran mahasiswa yang
dihadapkan pada masalah nyata di bidang sains dan diberi tugas untuk
menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa
harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri,
kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Dunia kerja nyata dewasa ini, cenderung menitik beratkan pada kebutuhan
kompetensi bagi lulusan atau output, sehingga diharapkan perguruan tinggi
dapat memberikan bentuk pembelajaran yang selaras dengan pengembangan
dan kebutuhan pasar kerja, seperti keterampilan, pengetahuan dan pada
akhirnya dapat membangun sumber daya manusia yang handal serta
memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia
pada umumnya terutama bagi Provinsi Lampung khususnya.

Pelaksanaan praktek kerja pada dunia industri maupun instansi pemerintah
perlu ditinjau kembali, mengingat bahwa kompetensi mahasiswa diharapkan
tidak saja diimplementasikan pada dunia industri maupun instansi
pemerintah secara normatif. Melainkan, lebih pada pengayaan pengetahuan
dan pemberdayaan kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan
masyarakat maupun pemerintah setempat. Institut Informatika dan Bisnis
(IIB) Darmajaya menyadari akan pentingnya knowledge based community
dalam tatanan global dewasa ini dan tanggung jawab serta peran dalam
memajukan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
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Peran dan tanggung jawab tersebut diaktualisasikan melalui kegiatan
pengabdian masyarakat sebagai salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dibawah pembinaan Yayasan
Pendidikan Alfian Husin, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di
Lampung yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan
berdaya saing berbasis teknologi dan bisnis, dengan misi; melaksanakan
sistem pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi
dan bisnis, mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang
inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder, menciptakan
lingkungan pembelajaran dan penelitian yang kondusif, melaksanakan
manejemen pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel, menghasilkan
lulusan yang kompeten di bidangnya dan berwawasan technopreneurship.

Dalam mengaktualisasikan visi dan misi tersebut dapat dicapai melalui Tri
Darma yaitu melalui Jurusan Teknik Informatika, Jurusan Sistem Informasi,
Jurusan Sistem Komputer, Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi dengan
jenjang strata satu/S1. Salah satu program jurusan dalam mewujudkan visi
dan misi yaitu dengan meyelenggarakan program Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah mata
kuliah wajib, dengan menerjunkan mahasiswa langsung ke masyarakat
untuk membantu bagaimana cara mengembangkan dan mengelola daerahdaerah potensial yang menjadi sasaran yaitu yang memiliki keanekaragaman
hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama ini belum dikelola dengan
baik serta mebangun sistem informasi desa.

Pada praktek kerja lapangan dilakukan dalam bentuk Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat. Melalui kegiatan PKPM ini, masing-masing unsur
yang terlibat di dalamnya memperoleh nilai tambah, antara lain :
1. Bagi IIB Darmajaya
Program PKPM ini memberikan wacana baru dengan perubahan
paradigma bahwa mahasiswa dengan personality development harus dapat
memberikan umpan balik (feed back) baik dalam pengembangan ilmu
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yang sudah ditekuni serta memelihara kerjasama yang berkelanjutan
dengan pemerintah daerah, khususnya pada daerah atau wilayah sasaran
PKPM.
2. Bagi mahasiswa
Pengembangan kompetensi dalam diri mahasiswa tersebut sehingga
diharapkan mampu mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan
kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat
maupun pemerintah setempat sehingga terciptanya empati dalam diri
mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat
desa sasaran.
3. Bagi masyarakat dan pemerintah.
Memperoleh konstribusi tenaga dan pemikiran dalam upaya memajukan
dan mengembangkan cara berfikir sehingga terciptanya usaha produktif
masyarakat desa sasaran dan membuka peluang usaha masyarakat melalui
peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) guna mempercepat
proses pembangunan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat
desa sasaran.

1.2

Manfaat PKPM

1.2.1

Manfaat bagi IIB Darmajaya

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya
kepada masyarakat khususnya Desa Tanjung Agung.
b. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus
berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat
Desa Tanjung Agung.
c. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa
yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
berikutnya.
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1.2.2 Manfaat bagi Mahasiswa
a. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung
jawab, kepemimpinan dan memiliki pengalaman tentang organisasi.
b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat digunakan di
masa yang akan datang.
c. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik kepada
masyarakat.
d. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa terhadap
apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat bekerja di masyarakat.
e. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai
tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.
f. Menjadi bahan pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha.
g. Mengenal adat istiadat dan budaya yang ada di Desa Tanjung Agung.

1.2.3 Manfaat bagi Desa
a. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat Desa Tanjung Agung.
b. Mengembangkan dan meningkatkan inovasi pada masyarakat terhadap
UMKM yang ada di Desa Tanjung Agung
c. Memperkenalkan tentang laporan keuangan terhadap pelaku UMKM
d. Memperkenalkan kegiatan desa dan produk kepada masyarakat luas
melalui website Desa Tanjung Agung
e. Memberdayakan UMKM, membantu perekonomian masyarakat dan
membuka peluang usaha
f. Untuk menambah hubungan yang baik mahasiswa dengan pemilik
UMKM, aparatur desa, masyarakat desa
g. Mendokumentasikan kegiatan dan potensi Desa Tanjung Agung melalui
media gambar dan suara berupa video dokumenter.
h. Mengenalkan siswa/i sekolah dasar akan teknologi informasi sejak dini
i. Memberikan edukasi akan bahaya merokok pada siswa/I sekolah dasar
j. Membagikan informasi pada siswa/i sekolah dasar agar dapat menabung
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1.2.4

Manfaat bagi Masyarakat

a. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan
potensi-potensi usaha yang terdapat di Desa Tanjung Agung
b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat untuk
memberdayakan masyarakat agar semua masyarakat dapat membuka
usaha dan memanfaatkan sumber usaha tersebut.

