BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu
bentuk pengaplikasian ilmu yang telah didapat dikampus dan kegiatan yang
bersifat sosial atau praktek kerja yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa
yang bersifat mengabdi terhadap masyarakat. 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. Kegiatan ini
dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari mulai dari tanggal 20 Juli 2020
hingga

15

Agustus

2020.

Tujuannya

adalah

untuk

membantu

mengembangkan potensi-potensi yang ada di tempat dilaksanakannya praktek
kerja.
Saat ini masyarakat sedang menghadapi wabah Virus Corona (Covid-19)
yang sangat spesifik namun mempunyai efek kompleksitas yang tinggi,
bahkan luar biasa, karena ekspektasinya tidak hanya di dunia kesehatan saja
namun merambah semua sendi kehidupan manusia, tidak saja di Indonesia
tetapi hampir seluruh dunia merasakan. Karena hampir semua sendi kehidupan
manusia mengalami kelumpuhan : baik itu dunia kesehatan, dunia pendidikan,
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dunia kerja, perekonomian, industri, transportasi, kehidupan sosial-budaya,
wisata dan sebagainya.
Sehingga IBI DARMAJAYA selaku penyelenggara pendidikan tinggi
melalui

PKPM COVID-19, perlu mengambil peran untuk mengedukasi

masyarakat dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan harapan masyarakat
akan segera bangkit, pasca pandemi berakhir.
PKPM Covid-19 merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa sekaligus melatih
mahasiwa meningkatkan kapasitas dirinya dengan cara terlibat langsung
berperan serta melakukan upaya membantu masyarakat di daerah asalnya
masing-masing untuk pencegahan, pemutusan rantai penyebaran Covid-19,
meningkatkan ketahanan masyarakat di desanya sendiri untuk siaga, sigap
sehingga menjadi desa tangguh menghadapi bencana wabah Covid-19.
Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis dalam penyusunan
laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyrakat (PKPM) memutuskan untuk
memilih judul “MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RT.17 LK.1
PERUMAHAN GRIYA SUKARAME”.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang
ada dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan dan kesehatan selama Covid-19?
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1.3 TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai pada laporan ini yaitu, untuk memberikan
bimbingan belajar mengajar kepada adik-adik di Perumahan Griya Sukarame
RT.17 LK.1 serta memberikan sosialisai kepada masyarakat dalam rangka
pencegahan, pemutusan rantai penyebaran Covid-19,

dan meningkatkan

ketahanan masyarakat untuk siaga, sigap sehingga menjadi masyarakat
tangguh menghadapi bencana wabah Covid-19.
1.4 MANFAAT
Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut :
1.4.1

Manfaat Bagi Penulis
1. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam kemandirian, disiplin,
bersosial, tanggungjawab, dan kepemimpinan.
2. Menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dipergunakan
untuk bekal masa depan.
3. Mendapatkan keluarga baru.

1.4.2

Manfaat Bagi Masyarakat Perumahan Griya Sukarame
Kegiatan PKPM ini diharapkan dapat membantu masyarakat
khususnya di Prumahan Griya Sukarame RT.17 LK.1 untuk dapat
membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan
kesehatan.

1.4.3

Manfaat Bagi IBI Darmajaya
1. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI
Darmajaya kepada masyarakat khususnya Pekon Sukarame.
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan menjadi
literatur Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat berikutnya.
1.5 MITRA YANG TERLIBAT
1.5.1

Ketua RT
Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan Bapak/Ibu RT
Perumahan Griya Sukarame RT.17 LK.1 telah turut membantu
mengkoordinasikan masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan
selama PKPM.

1.5.2

Masyarakat
Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan masyarakat di
Perumahan Griya Sukarame RT.17 LK.1 telah ikut serta dalam
kegiatan selama pelaksaan PKPM.

1.5.3

Penanggungjawab Rumah Baca Bersama
Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan Ibu Eni Amalia
selaku penanggungjawab “Rumah Baca Bersama” di Perumahan
Griya Sukarame RT.17

LK.1

yang telah

mengizinkan dan

menyediakan tempat untuk saya mengajar dan membimbing adik-adik
belajar selama pelaksaan PKPM.
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