
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.

Pengabdian  merupakan  suatu  wujud  kristalisasi  dan  integralisasi  dari  ilmu

yang tertuang secara teoritis di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata

dalam kehidupan  sehari-hari  di  masyarakat,  sehingga  ilmu  yang  diperoleh

dapat  diaplikasikan  dan  dikembangkan  dalam  kehidupan  masyarakat  luas.

PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar

yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup

bermasyarakat.  Bagi  masyarakat,  kehadiran  mahasiswa  diharapkan  mampu

memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal

ini  selaras  dengan  fungsi  perguruan  tinggi  sebagai  jembatan  (komunikasi)

dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.

Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang

menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti

penyakit  flu.  Banyak orang terinfeksi  virus ini,  setidaknya satu kali  dalam

hidupnya.Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak

kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap



serangan  virus  ini.  Selain  itu,  kondisi  musim  juga  mungkin  berpengaruh.

Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada

musim gugur dan musim dingin.

Pelatihan  pemanfaatan  web  sangatlah  penting  sebagai  dasar

penggunaan web yang benar. Pengunggahan berita pada web adalah dasar dari

web  tersebut.  Kebenaran  dalam  artikel  yang  diterbitkan  juga  sangat

mempengaruhi  kualitas  suatu  web.  Ada  baik  nya  jika  memberi  banyak

pelatihan kepada admin dalam menyusun segala sesuatu agar tidak salah.

1.2 Rumusan Masalah

A. Bagaimana pihak admin memanfaatkan website tersebut?

B. Bagaimana pengguna mampu mengoperasikan web dengan benar?

1.3 Tujuan dan manfaat

1.3.1 Tujuan 

Pelatihan  ini  bertujuan  untuk  membimbing  admin

menggunakan  web  tersebut.  selain  menggunakan  admin  juga

diberitahu  cara  membuat  atau  mengunggah  artikel  maupun  berita

terbaru yang ingin diunggah ke dalam web tersebut.

Pelatihan ini juga bertujuan agar pengguna dapat menggunakan

dan memanfaatkan web dengan baik.



1.3.2 Manfaat

Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  diharapkan  memberi

manfaat kepada masyarakat, IIB Darmajaya, Mitra yang terlibat, dan

mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat

● memperoleh informasi tentang covid 19 yang diambil

langsung dari web negara.

● mempermudah mendapatkan informasi covid

● memperoleh informasi tentang agenda atau acara yang

akan dan sedang diadakan oleh puskesmas.

b. IIB Darmajaya

● Sebagai  acuan  dan  bahan  atau  referensi  tambahan

pengetahuan bidang usaha kecil menengah bagi civitas

Akademik di IIB Darmajaya Bandar Lampung.

● Sebagai  Bentuk  Pengabdian  IIB  Darmajaya  Kepada

masyarakat  khususnya  Kampung  Rejosari  Mataram,

Kecamatan Seputih Mataram.

c. Mahasiswa

● Dapat  memberikan  pelatihan  penggunaan  web  pada

admin.

● Mendewasakan  cara  berpikir  mahasiswa  serta

meningkatkan  daya  penalaran  mahasiswa  dalam



melakukan  penelitian,  perumusan,dan  pemecahan

masalah.

● Menjadi  sarana  pembelajaran  bagi  mahasiswa  dalam

menyalurkan ilmu yang didapatkan dari kampus untuk

masyarakat  Kampung  Rejosari  Mataram  dan  juga

Puskesmas Seputih Mataram.

● Sebagai wujud pengabdian kepada Masyarakat.

1.4  Mitra yang Terlibat 

Pelaksanaan  pelatihan  website  ini  melibatkan  Ketua  Tata  Usaha

Puskesmas Seputih Mataram, admin web, dan masyarakat Seputih Mataram.
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