
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyrakat (PKPM) adalah bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas 

keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan 

PKPM biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di 

daerah setingkat desa, namun saat ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 

maka PKPM dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan 

tinggi untuk melaksanakan PKPM sebagai kegiatan intrakurikuler yang 

memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada masyarakat. 

Saat ini masyarakat sedang menghadapi wabah Virus Corona (Covid-

19) yang mempunyai efek kompleksitas yang tinggi, karena ekspektasinya 

tidak hanya di dunia kesehatan saja namun merambah ke semua sendi 

kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia tetapi hampir seluruh dunia 

merasakan. Karena hampir semua sendi kehidupan manusia mengalami 

kelumpuhan : baik itu dunia kesehatan, dunia pendidikan, dunia kerja, 

perekonomian, industri, transportasi, kehidupan sosial-budaya, wisata dan 

sebagainya. Maka, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya selaku 

penyelenggara pendidikan tinggi melalui PKPM, perlu mengambil peran 

untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi permasalahan ini dengan 

harapan masyarakat akan segera bangkit pasca pandemi berakhir. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Indonesia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Indonesia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengabdian
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PKPM merupakan suatu bentuk kesempatan bagi saya untuk berperan 

serta dalam melakukan upaya mengurangi dampak terjadinya akibat pandemi 

Covid-19, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, 

saya ingin membantu masyarakat di Perumahan Griya Sukarame untuk 

melakukan pencegahan, pemutusan rantai penyebaran Covid-19, serta 

melakukan upaya dalam bidang pendidikan dengan cara melakukan 

pendampingan belajar kepada anak-anak. 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam penyusunan laporan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) memutuskan untuk memilih 

judul “MEWUJUDKAN MASYARAKAT PERUMAHAN GRIYA 

SUKARAME RT.17 LK.1 YANG SADAR AKAN PENTINGNYA 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana mewujudkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan 

kesehatan di Perumahan Griya Sukarame pada saat pandemi ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada PKPM saya di Perumahan Griya Sukarame ini yaitu untuk 

memberikan pengarahan serta bimbingan belajar pada adik-adik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. 

Serta memberikan edukasi sosialisasi terkait perlindungan diri dalam memutus 

rantai penularan virus Corona atau Covid-19 di Perumahan Griya Sukarame.  
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Melatih kemandirian, disiplin, tanggung jawab serta 

kepemimpinan. 

b. Melatih bekerjasama dengan team. 

c. Melatih untuk menjalin hubungan masyarakat dengan baik dan 

harmonis agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

d. Melatih memberikan pengalaman nyata dengan masyarakat 

sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil dari kegiatan PKPM ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

setempat dalam menangani dampak adanya Covid-19 terkait bidang 

pendidikan dan kesehatan. 

1.4.3 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya Perumahan Griya Sukarame Blok G. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 
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1.5 Mitra yang Terlibat 

Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKPM yaitu sebagai berikut : 

1.5.1 Ketua RT 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan 

Bapak/Ibu RT Perumahan Griya Sukarame Blok G RT.17 LK.1 untuk 

dapat membantu mengkoordinir masyarakat setempat dalam 

mengikuti kegiatan saya selama PKPM di wilayah tersebut. 

1.5.2 Masyarakat 

Pada pelaksanaan kegiatan PKPM tentunya saya banyak bekerja sama 

dengan masyarakat setempat untuk mengikuti kegiatan saya, seperti 

sosialisasi, belajar mengajar, serta senam sehat. 

1.5.3 Ibu Eni Amalia 

Saya bekerja sama dengan Ibu Eni Amalia selaku pemilik fasilitas 

”Rumah Baca” yang terdapat di Perumahan Griya Sukarame Blok G 

RT.17 LK.1 untuk melakukan pendampingan belajar dengan adik-

adik. 

  

 

 

 

 

 

 

 


