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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat merupakan 

suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis di 

bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat di aplikasikan dan dikembangkan 

dalam kehidupan masyarakat luas. PKPM di masa pandemi yang dilakukan secara 

mandiri/individu dan berlokasi  di daerah domisili tempat tinggal mahasiswa ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di 

masyarakat dengan tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan. Bagi 

masyarakat, kehadiran mahasiswa dimasa pandemi seperti ini diharapkan mampu 

memberikan motivasi dan inovasi dalam penanganan dan pencegahan penyebaran 

COVID-19. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) bertujuan untuk memutus 

rantai penyebaran COVID-19 dan memacu pembangunan masyarakat dengan 

menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-kader 

pembangunan (stock holder) serta sebagai agen perubah (agen of change). 

 

Tujuan lainnya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang 

berharga melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat 
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menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan  hal tersebut, Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya 2020 sebagai bentuk 

aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam 

mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi 

tantangan yang sedang dialami yaitu pandemi COVID-19 seperti 

sekarang  ini.  Kelurahan Keteguhan RT/RW 001/000 Keteguhan Lingkungan 

II merupakan salah satu daerah yang berada di Kec Teluk Betung Timur, Provinsi 

Lampung.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak Geograpis Kec Keteguhan RT 001 

 

Usaha   Mikro,   Kecil,   dan   Menengah   (UMKM)   bertujuan   menumbuh 

kembangkan   usaha   dalam   rangka   membangun   perekonomian   nasional 
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berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan.  Ini  mengandung  makna bahwa 

UMKM merupakan alat perjuangan nasionaluntuk menumbuhkan dan membangun  

perekonomian  nasional  dengan  melibatkan  sebanyak  mungkin pelaku  ekonomi  

berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  atas  dasar  keadilan  bagi semua pemangku 

kepentingan. Di daerah ini ada beberapa UMKM yaitu UMKM di bidang pertanian dan 

makan ringan. Terfokus kepada UMKM makanan ringan yaitu emping melinjo milik 

ibu Maskini sejak 1974. Pada saat pandemi COVID-19 ini, hasil penjualan pun 

menurun karna pemasaran emping yang hanya  sebatas pembeli yang sudah 

berlangganan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan PKPM ? 

2. Metode apa saja yang diterapkan dalam kegiatan Edukasi COVID-19 ? 

3. Bagaimanakah cara mengatasi pemulihan UMKM ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari kegiatan PKPM ini adalah : 

1. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi 

dan seni dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran 

COVID-19. 

2. Meningkatankan kesadaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19. 

3. Mengembangkan UMKM yang sedang dalam kerisi penuruan pemasar 

penjualan karena di sebabkan pandemi COVID-19. 
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Manfaat dari kegiatan PKPM ini adalah :  

1. Bisa menjadi media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya pada 

tempat PKPM berlangsung. 

2. IIB Darmajaya bisa menjadikan PKPM ini sebagai salah satu tolak 

ukur hasil pendidikan yang dicapai penulis selama melaksanakan 

PKPM. 

3. Pemulihannya UMKM dan pemasaran produk menjadi lebih luas. 

4. Menambah pemahaman masyarakat tentang bahaya nya COVID-19 

dan penerapan protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah. 

1.4 Mitra Yang Terlibat  

Adapun mitra mitra yang terlibat dari kegiatan PKPM ini : 

1. Ketua RT 001 Keteguhan Lingkungan II 

2. Warga RT 001 Keteguhan Lingkungan II 

3. Keluarga 

4. Pemilik UMKM 

 

 

 

      1 Rully Indrawan, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, Bandung, 2016, hlm 20 

 


