
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

 

Pada pandemik covid-19 saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian 

dunia semakin berkurang perkembangannya Bersama dengan itu Pendidikan 

juga teranggu. Salah satunya adalah Usaha Kecil dan pendidikan yang tidak 

bisa lepas dari dampak pandemik saat ini dan masyarakat harus mampu 

menghadapi persoalan pada kondisi yang terjadi saat pandemik. Orang tua 

harus melakukan inovasi terhadap pembelajaran terhadap anak-anak dan 

tempat Desa harus mempunyai Wifi yang bertujuan untuk membantu anak-

anak dalam pembelajaran dan perkembangan desa agar dapat dilihat oleh 

seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Dari hasil deskripsi diatas, IIB 

Darmajaya menerapkan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

PKPM merupakan salah satu alternative kegiatan untuk mahasiswa sebagai 

syarat mata kuliah sekaligus berkreatif dalam memanfaatkan Sumber Daya 

Potensial yang ada di Desa. 

 

Salah satu desa tujuan PKPM IIB Darmajaya adalah Kp. Mulya Jaya Lk III, 

Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung 

memiliki beberapa kampung yaitu kampung 1 s/d kampung 3 dan memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 8.981, mayoritas mata pencaharian masyarakat di 

Kp. Mulya Jaya Lk III yaitu sebagai buruh. Banyak juga dari masyarakat yang 

harus di PHK dari pekerjaan yang dimiliki masyarakat karna pandemik saat 



ini. Keadaan tersebut juga diperburuk karena kurangnya wawasan atau 

pengetahuan masyarakat tentang bahaya nya virus covid-19 dan masyarakat 

masih memandang remeh virus covid-19,dan masih banyak masyarakat yang 

tidak mengikuti prtokol yang dibuat oleh pemerintah dengan selalu memakai 

masker dan mencuci tangan. 

 

Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pekerja buruh tetapi terhadap 

pendidikan juga terganggu, dan operator kampung belum menguasai tentang 

Ilmu Teknologi (IT) sehingga belum mempunyai Wifi umtuk anak-anak yang 

tidak mampu membeli paket data atau kuota. Dari sini kita dapat melihat 

kurangnya kesadaran para RT untuk membuat wifi untuk membantu anak-

anak sekolah daring. Oleh karena itu, kami selaku Mahasiswa yang 

ditugaskan oleh pihak Kampus IIB Darmajaya dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat kami berinisiatif untuk Membantu anak-anak untuk 

sekolah daring di Kp. Mulya Jaya Lk III. Dimana dengan adanya ini dapat 

membantu anak-anak agar lebih mengerti tentang teknologi. 

 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama PKPM 

berlangsung di Kp. Mulya Jaya Lk III, maka kami dapat menyusun program 

kerja selama proses PKPM. Banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa untuk 

pelaksanaan PKPM dkampung disaat pandemik terutama untuk pembuatan 

masker, hand sanitizer dan Pendidikan itu sangat penting untuk masyarakat 

yang terdapat di Kp. Mulya Jaya Lk III. Kami akan melakukan pembuatan 

masker dan handsanitizer dengan cara melakukan sosialisasi terhadap bahaya 

nya covid-19. Inovasi terhadap pembuatan masker dan handsinitizer akan 



dilakukan sesuai protokol covid-19 dengan program kerja tersebut akan 

dilaksanakan oleh mahasiswa saya sendiri. Setelah program kerja pertama 

dilakukan, program selanjutnya yaitu memberikan pelatihan perhitungan 

sederhana HPP yang dilakukan oleh mahasiswa Akuntansi, supaya saat 

melakukan pembuatan masker dan hadsanitizer dapat mengetahui biaya 

produksi yang dikeluarkan program kerja untuk kampung. Program kerja 

yang akan dilakukan guna mengembangkan kampung tersebut antara lain 

pelatihan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Kepala RT 

oleh mahasiswa Akuntansi, dan setiap melakukan kegiatan saya juga 

memposting di sosial media. 

 

Berdasarkan uraian diatas, saya mencoba mengangkat judul PKPM adalah 

“OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 

PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT SELAMA 

PANDEMI COVID-19 DALAM PEMBELAJARAN DARING DAN 

PEMBUATAN HANDSANITIZER DI KAMPUNG MULYA JAYA LK 

III KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apa itu belajar online/daring?  

2. Apa saja dampak dari pandemik covid-19? 

3. Apa saja yang sudah dilakukan RT setempat dalam menangani covid-

19? 



4. Apa yang harus dilakukan masyarakat disaat pandemik? 

 

1.3. Tujuan 

 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk membantu anak SD tentang pembelajaran daring dari sekolah. 

2. Untuk membantu masyarakat dalam menangani dampak dari pandemik 

covid-19. 

3. Memberikan sosialisasi terhadap penggunaan masker. 

4. Untuk saat ini masyarakat harus lebih bisa kreatif dengan membuat 

masker dan handsanitizer dengan bahan alami. 

 

1.4. Manfaat 

 

1.4.1 Bagi Desa 

a. Dapat mengembangkan dan mengelola potensi Kelurahan 

menjadi lebih berkualitas. 

b. Dapat memperkenalkan dan memberikan informasi tentang 

bahaya nya covid-19. 

c. Dapat mengembangkan atau membuka lapangan pekerjaan untuk 

dengan membuat masker dan hand sanitizer. 

 

1.4.2 Bagi Darmajaya 

a. Membangun kerjasama yang baik antar akademis dan 

pemerintahan Kelurahan Karang Maritim. 



b. Sebagai sarana atau media bagi mahasiswa untuk menerapkan 

ilmu yang didapat dari kampus kepada masyarakat Kp.Mulya 

Jaya Lk III. 

 

1.4.3 Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengalaman untuk masa depan. 

b. Melatih mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang ada di 

Kelurahan dan memberikan solusi yang tepat dan benar. 

c. Menimbulkan rasa kepedulian, kepercayaan diri, kedisplinan, 

tanggungjawab dan jiwa kepemimpinan. 

 

1.5 Mitra yang terlibat 

 

1. Anak SD 

2. Masyarakat 

3. RT/RW 

4. Muda-mudi  

 

 


