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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

Mahasiswa berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi tidak dapat dipisahkan dari segala kegiatan 

kemasyarakatan. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Menjalankan Tri Dharma  tersebut 

Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya sebagai wadah dari civitas akademi 

menggalakan program praktek kerja Pengabdian masyarakat (PKPM) sebagai 

aplikasi pengabdian mahasiswa kepada masyarakat berdasarkan pendidikan 

yang telah didapatkan selama proses kuliah. 

Praktek kerja pengabdian masyarakat PKPM saat ini dilakukan 

ditengah pandemi COVID-19, Pelaksanaan dilakukan secara mandiri/individu 

oleh masing-masing mahasiswa yang berlokasi di daerah domisili tempat 

tinggal mahasiswa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Hal ini 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. 

Tujuan utama praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) yang 

diselenggarakan oleh institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yaitu untuk 

memacu pengembangan masyarakat dengan memotivasi kekuatan diri, 

mempersiapkan kader-kader pembangunan (Stakeholder) serta sebagai agen 

perubah (agen of change). Tujuan utama lainya adalah melakukan 

pemberdayaan masyrakat terdamapak COVID-19  melalui penerapan ilmu 

penegetahuan dan teknologi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Praktek kerja pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 25 hari dan 

dilakukan secara individu, dalam pelaksanaanya mahasiswa sebagai 

pelaksana dan penyelenggara dituntut untuk dapat melaksanakan program 

kerja yang dapat membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam memutus 

penyebaran COVID-19 yang menjadi permasalahan dalam lingkungan sekitar 

tempat tinggal. 

RT 002 Desa Tegal Mukti salah satu tempat dilaksanakannya PKPM, 

RT 002 Desa Tegal Mukti termasuk kedalam wilayah desa tertinggal letaknya 

yang jauh dari wilayah perkotaan menyebabkan sulitnya informasi diterima 

karena teknologi yang kurang memadai, di masa pandemi COVID-19 saat ini 

masyarakat akan lebih sulit dalam melaksanakan kegiatan baik dIIBdang 

ekonomi, pendidkan dan kesehatan. Adapun tema kegiatan PKPM kali ini 

adalah “ Optimalisasi Teknologi informasi dalam peningkatan ketahanan 

masyarakat di masa pandemi COVID-19” Kami sebagai mahasiswa PKPM 

berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu 

dengan melakukan sosialisai pencegahan COVID-19 secara langsung dan 

dengan memanfaatkan media sosial, membantu usaha rumahan dalam 

melakukan perhitungan modal dan pemasaran produk yang ada dilingkungan 

tempat tinggal, serta mendampingi proses pembelajaran siswa sekolah yang 

melakukan belajar jarak jauh dengan media online seperti WhatsApp, Zoom 

dan Google Clasroom di masa pandemi COVID-19. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari temuan masalah diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah : 

1. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 

pencegahan penyebaran COVID-19 ? 

2. Bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan produk Usaha rumahan 

dengan media online di masa pandemi COVID-19 ? 

3. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan siswa/i mengenai cara 

menggunakan Komputer dan  Internet sehingga dapat mengoprasikan 

WhatsApp, Zoom dan Google Clasroom ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat PKPM  

Praktik kerja pengabdian masyarakat diharapkan memberikan manfaat kepada 

masyarakat, IIB Darmajaya, UKM dan Mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan dan Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan 

upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar 

tempat tinggal. 

b. Memperoleh cara-cara baru untuk merencanakan, merumuskan 

dan melaksanakan kesejahteraan perekonomnian usaha di 

lingkungan tempat tinggal. 

c. Memperoleh bantuan dalam pengembangan cara belajar berbasis 

online, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. 

d. Memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk mengembangkan 

potensi desa.  
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e. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat RT 002 Desa 

Tegal Mukti. 

       1.3.2. Tujuan dan Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintregasian 

mahasiswanya dengan proses kesejahteraan perekonomian 

masyarakat dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari 

kesejahtreraan masyarakat. 

b. Sebagai acuan dan bahan atau referensi tambahan pengetahuan 

bidang kecil menengah bagi civitas Akademik di IIB Darmajaya 

Bandar Lampung. 

c. Sebagai bentuk pengabdian IIB Darmajaya kepada masyarakat 

khususnya RT 002 Desa Tegal Mukti  kecamatan Negeri Besar 

Kabupaten Way Kanan. 

     1.3.3. Tujuan dan Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

menyalurkan ilmu yang di dapatkan dari kampus untuk 

masyarakat RT 002 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar 

Kabupaten Way Kanan. 

b. Melatih cara berfikir mahasiswa agar lebih terampil dalam 

memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. 

c. Membina mahasiswa menjadi Motivator, Leader, dan Problem 

solver. 
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d. Mendalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan 

dan keterkaitan kerjasama antar sektor. 

1.4. Mitra Yang Terlibat 

1.4.1.  Desa Tegal Mukti 

Kecamatan Negeri Besar adalah kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Way Kanan dan memiliki 13 desa, salah satunya adalah 

Desa Tegal Mukti, Desa Tegal Mukti terletak di sebelah selatan 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Desa Tegal Mukti 

memiliki luas wilayah kurang lebih 329,5 Ha/M2. Dengan batas-

batas wilayah pemerintah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kali Awi dan desa 

Negeri Besar.  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedung Ratu dan 

Desa Panaragan.  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagar Iman.  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN VII Bunga 

Mayang. 

Tofografi Desa Tegal Mukti adalah wilayah dataran dengan curah 

hujan sedang cenderung sedang dengan 6 bulan musim hujan dan 6 

bulan kemarau. Desa Tegal Mukti berjarak 75 Km dan dapat di 

tempuh 3 jam dari kota Bandar Lampung, penduduk Desa Tegal 

Mukti berjumlah 3864 jiwa dengan berbagai macam perbedaan suku, 

agama, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sumber penghasilan 

Desa Tegal Mukti adalah pertanian, dan perkebunan. 
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1.4.2.  SMP N 03 Negeri Besar 

Adalah sekolah menengah pertama yang berada di Desa Tegal 

Mukti didirikan pada tanggal  17 agustus 2006 dan berstatus 

Akreditasi B, Smp N 3 Negeri Besar merupakan satu-satunya sekolah 

menengah pertama yang ada di Desa Tegal Mukti.   

1.4.3.  Usaha Jamu Rumahan ‘AA’ 

Usaha jamu rumahan AA merupakan usaha jamu tradisional 

yang dijual oleh salah satu warga di lingkungan RT 002 Desa Tegal 

Mukti,  usaha jamu rumahan ini berdiri sejak tahun 2019 dan di 

kelola oleh 2 orang dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di 

sekitar tempat tinggal untuk bahan bakunya. 

 

 

 

 

 

 


