
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah suatu kegiatan yang dilakukan para 

mahasiswa setiap jurusan/prodi pada semester VI perkuliahan. Kegiatan PKPM ini 

dilaksanakan selama 1 bulan dan selama waktu tersebut mahasiswa diharapkan mendapat 

pengalaman kerja dan bisnis dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Tujuan utama 

dari Kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) adalah memacu pembangunan 

masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-kader 

pembangunan (stock holder) serta sebagai agen perubah (agen of change). Tujuan utama 

lainnya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui 

keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, 

mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat secara interdisipliner, komphrehensif, dan lintas sektoral.  

Berdasarkan  hal diatas, Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut Informatika Dan 

Bisnis (IBI) Darmajaya 2019 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa 

terhadap masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah 

selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era 

globalisasai seperti sekarang  ini. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah suatu 

kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. PKPM juga merupakan wahana penerapan serta 

pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme 

kerja, dan persyaratan tertentu. 

Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling 

asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat. Melalui PKPM mahasiswa 

memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat 

sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan PKPM diharapkan 

dapat mengembangkan kepekaan rasa dan memperoleh hasil pengetahuan sosial 

mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kegiatan PKPM dapat 



membantu percepatan proses pembangunan serta membentuk kader penerus kegiatan 

pembangunan. salah satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus 

sarana pengembang ide kreatifitas yang bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan 

di dalam diri mahasiswa dengan mengembangkan dan  memanfaatkan sumber daya 

potensial di suatu daerah terutama dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)yang ada di Desa sasaran PKPM. Salah satu Kampung 

yang menjadi tujuan PKPM adalah Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten 

Pesawaran. 

1.2 Manfaat PKPM 

1.2.1 Manfaat bagi Mahasiswa 

Dapat mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan kemampuan yang langsung 

menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah. 

1. Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan realita kondisi yang nyata karena ilmu 

didapat langsung dari lapangan. 

2. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggungjawab, dan juga 

kepemimpinan. 

3. Dapat menjalin kedekatan antara masyarakat dan mahasiswa sehingga dapat 

memperluas relasi bisnis dimasa yang akan datang. 

1.2.2 Manfaat bagi Desa 

a. Membantu menciptakan produk dari hasil bumi unggulan. 

b. Mendapat informasi tentang laporan keuangan, proposal bisnis dan website untuk 

mengembangkan produk yang diciptakan. 

c. Bersinergi dalam pekerjaan rutinitas masyarakat desa. 

1.2.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan potensi-potensi usaha 

yang terdapat di Desa. 

a. Dengan adanya pengembangan usaha, diharapkan kedepannya dapat menyerap tenaga 

kerja dan menumbuhkan inovasi bagi masyarakat. 



b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk memberdayakan 

masyarakat agar semua masyarakat dapat membuka usaha dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi. 

c. Menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme serta meningkatkan rasa persaudaraan antar 

sesama terutama dalam kaum muda-mudi. 

d. Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Desa. 

 

1.2.4 Manfaat bagi Perguruan Tinggi 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya kepada 

masyarakat khususnya Desa Padang Manis, Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran. 

b. Bisa menjadi media promosi bagi IBI darmajaya khususnya pada tempat PKPM 

berlangsung. 

c. IBI Darmajaya bisa menjadikan PKPM ini sebagai salah satu tolak ukur hasil 

pendidikan yang dicapai mahasiswa selama belajar dikampus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


