
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seperti telah kita ketahui pada akhir 2019 sampai  awal tahun 2020, COVID-19 

menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan 

Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 

2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang 

tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang 

hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Pada tanggal 

30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency 

of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 

Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi 

menetapkan penyakit virus Corona pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus 

Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan dua 

kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah 

menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu kegiatan 

untuk mahasiswa sebagai prasyaratan  tugas akhir (Skripsi) sekaligus sarana 

pengembang ide kreatifitas dalam memanfaat kanpotensi yang ada di lingkungan 

Pekon Fajar Mulia. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa 

diharapkan dapat menambah Ilmu dan Wawasan dalam hidup bermasyarakat. 

Bagi Masyarakat ,kehadiran Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian  Masyarakat 

diharapkan mampu menurunkan Ilmu yang didapat selama dibangku kuliah agar 



dapat memberikan motivasi dan Inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal 

ini selaras dengan Tri Darma Perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada tahun ini berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya karena diadakan secara tematik atau individu, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan protokol 

kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan tidak mengadakan kegiatan-

kegiatan yang mengundang keramaian dan tetap menerapkan social distancing.  

Dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa diharapkan mampu 

memberikan wawasan mengenai COVID-19 dan dapat membantu pendampingan 

siswa belajar dengan metode jarak jauh. Karena kegiatan belajar jarak jauh masih 

belum optimal dilaksanakan di Pekon Fajar Mulia tepatnya untuk siswa-siswi SD 

N 1 Fajar Mulia mengingat tidak semua murid mempunyai smartphone dan 

kendala jaringan. 

Mahasiwa yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Pekon Fajar Mulia berjumlah 4 orang yang semuanya merupakan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Masyarakat Pekon 

Fajar Mulia memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani sehingga 

memiliki kendala pendampingan belajar kepada anak-anaknya karena 

keterbatasan waktu dan juga pengetahuan yang tidak memadai. Dan beberapa 

masyarakat memiliki Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) untuk membantu 

keuangan keluarga. Oleh sebab itu kami mahasiswa PKPM Darmajaya 2020 

membantu pendampingan  belajar jarak jauh serta membantu meningkatkan 



penjualan UMKM dengan melakukan pendampingan dalam proses pengemasan 

dan pemasaran. 

Berdasarkan uraian diatas saya mengambil judul laporan PKPM 2020 adalah 

“PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH SISWA DAN 

EDUKASI COVID-19 DI PEKON FAJAR MULIA KECAMATAN 

PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah masyarakat mengetahui pentingnya bahaya 

COVID-19? 

2. Bagaimana cara efektif dalam  pendampingan kegiatan 

belajar online siswa selama pandemic COVID-19 di 

pekon fajar mulia? 

3. Bagaimana cara memberikan edukasi ekonomi kepada 

masyarakat selama pandemi COVID-19? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

1.3.1.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari Praktek Kerja Pengabdian masyarakat COVID-19 

adalah untuk mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

bidangpengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan 



kepadapencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan 

PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah. 

 

 

1.3.1.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari Praktek Kerja Pengabdian masyarakat COVID-19 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pekon Fajar Mulia 

mengenai bahaya COVID-19 

b. Pendampingan dilakukan untuk mendampingi siswa – siswi 

sekolah dasar dalam memahami materi serta tugas yang 

diberikan oleh guru melalui media online. 

c. Untuk mengetahui dan memberi solusi kepada masarakat Pekon 

Fajar Mulia mengenai dampak dari pandemi COVID-19. 

 

1.3.2 Manfaat 

1.3.2.1 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya, Mahasiswa, dan Masyarakat Pekon 

Fajar Mulia.adalah: 

a. Untuk sarana media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya 

pada tempat PKPM berlangsung. 



b. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IIB 

Darmajaya selama  melaksanakan kegiatan di Pekon Fajar 

Mulia. 

c. Untuk melahirkan kader-kader yang mampu membawa 

perubahan bagi masyarakat dimasa akan datang. 

 

 

1.3.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

PKPM bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengimplementasi 

pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahannya, antara lain: 

a) Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, 

tanggungjawab, kerjasama kelompok dan kepemimpinan. 

b) Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

 bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

c) Memotivasi mahasiswa untuk mengembang kanpotensi yang 

 dimilikinya. 

1.3.2.3 Manfaat Bagi Pekon Fajar Mulia 

Tidak hanya bermanfaat bagi Institusi dan mahasiswa nya, tetapi PKPM memiliki 

beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat Pekon Tanjungrejo, 

diantaranya: 

a) Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan 

potensi-potensi usaha yang terdapat di Pekon Fajar Mulia. 



b) Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk 

memberdayakan masyarakat agar semua masyarakat dapat 

membuka usaha dan memanfaatkan kemajuan teknologi. 

c) Memberikan pengetahuan mengenai COVID-19 kepada 

masayarakat Pekon Fajar Mulia. 

d) Membantu pendampingan belajar jarak jauh kepada siswa-siswi SD 

N 1 Fajar Mulia. 

 

 

1.4 Mitra Yang Terlibat 

1. Bapak M.Iskandar selaku PJ Pekon Fajar Mulia 

2. Bapak Sartono selaku ketua RT 02 

3. Ibu Suryani selaku pemilik UMKM keripik Sena 

4. Umat Hindu di pura Giri Mandala 

5. Umat Buddha Vihara Dwipananda 

6. Masyarakat Pekon Fajar Mulia khususnya 

 


