BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana untuk merubah suatu bangsa. Begitu
juga para mahasiswa dicetak untuk membuat masyarakat menjadi jauh lebih
baik lagi. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah suatu
kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan
tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan
cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam
kegiatan

pembangunan

masyarakat

sebagai

tempat

penerapan

dan

pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dengan
mekanisme kerja dan prasyarat teknologi tertentu.
PKPM Darmajaya periode ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli – 15
Agustus 2020 dalam kondisi pandemi COVID-19. Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan
Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan
kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat
dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah
kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek
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politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta
kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan
penanganan COVID-19 dalam rangka menekan penyebaran COVID-19
semakin meluas.
Penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Dampak virus ini
sangat mengkhawatirkan, hingga saat ini 172.053 orang positif dan 7.343
meninggal dunia. Angka tersebut bukan statistik semata, melainkan
menyangkut nyawa dan kehidupan banyak orang. Penyebaran corona
berdampak pada banyak hal mulai dari kesehatan banyak orang, sampai
kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang menurun drastis.
IIB Darmajaya adalah salah satu PTS yang berada di Propinsi
Lampung dan turut berpatisispasi untuk melakukan kegiatan penanggulangan
COVID-19 melalui Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Sebagai
mahasiswa IIB Darmajaya turut berpatisiapasi dan berperan serta terhadap
kondisi pandemi saat ini dan berempati untuk bersama masyarakat menekan
tingkat penyebaran COVID-19 di kelurahan Sukarame.
PKPM membentuk

mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan

berintegrasi dengan masyarakat secara sosial, mengenal lebih jauh kehidupan
masyarakat khususnya di masa pendemi ini. Selanjutnya,

Praktek Kerja

Pengabdian Masyarakat membentuk lintas keilmuan dalam menggali,
menghayati dan mencari solusi masalah-masalah pembangunan masyarakat di
tengah pandemi COVID-19. Bagi masyarakat kelurahan Sukarame Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-19 diharapkan dapat
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memberikan semangat baru dan memberikan edukasi baik perekonomian
maupun pembangunan dalam lingkup kecil yang terkait dengan masa
pandemi COVID-19 ini.
Untuk mencapai tujuan penanganan dan pembangunan suatu daerah
di tengah pandemi COVID-19, khususnya Kelurahan Sukarame, maka
kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan harus
diwujudkan.

Berdasarkan

latar

belakang

diatas

saya

mengangkat

permasalahan tentang “PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI GUNA
MENINGKATKAN

KETAHANAN

MASYARAKAT

DITENGAH

PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SUKARAME KECAMATAN
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dapat
diketahui beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana cara menangulangi penyebaran COVID-19?
2. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19
ditengah pandemi?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
mentaati protokol kesehatan ditengah pendemi COVID-19?
4. Bagaimana cara mensosialisasikan pembuatan alat pelindung diri (APD)
sendiri di tengah pandemi COVID-19?
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5. Bagaimana cara membantu siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar
di tengah pandemi secara daring?
6. Bagaimana strategi membantu pemulihan kegiatan UMKM yang
terdampak pandemi COVID-19?
7. Bagaimana cara membantu ekonomi masyarakat yang terdampak akibat
pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) COVID-19 adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pendataan penduduk dalam rangka pencegahan
COVID-19 di lingkungan Kelurahan Sukarame;
2. Membuat media informasi dan edukasi pencegahan dan
penanganan COVID-19;
3. Memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19
kepada masyarakat secara daring maupun banner
4. Melakukan sosialisasi pembuat alat pelindung diri (APD) sendiri
untuk pencegahan COVID-19;
5. Membantu memberikan pendampingan dan bimbingan belajar
kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau mengerjakan
tugas daring dari guru/sekolah di tengah pandemi COVID-19;
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6. Membuat strategi pemulihan kegiatan UMKM yang terdampak
akibat

COVID-19

denagan

mengoptimalisasikan

teknologi

informasi;
7. Memberikan

bantuan

sembako

kepada

masyarakat

yang

terdampak COVID-19.
1.3.2 Manfaat Kegiatan
Adapun manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) COVID-19 adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dipelajari secara langsung, sehingga memberi manfaat bagi
masyarakat;
2. Membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap
persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya di masa pandemi
COVID-19 ini;
3. Memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan
masyarakat dan mendewasakan kepribadian dan memperluas
wawasan mahasiswa;
4.

Melatih

mahasiswa

berpartisipasi

dan

belajar

bersama

berkontribusi

dalam

masyarakat
pencegahan

untuk
dan

penganggulangan COVID-19;
5. Membantu pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19
melalui edukasi daring.
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1.4 Mitra yang Terlibat
Dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) COVID-19 di Kelurahan Sukarame ini mahasiswa
menjalin kemitraan dengan lembaga terkait untuk pencegahan COVID-19,
seperti:
1. RT/RW;
2. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Sukarame;
3. Komunitas Pencegahan COVID-19.

