BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan PKPM
PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) merupakan salah satu
bentuk untuk

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dengan

pengabdian masyarakat. Pengabdian merupakan penerapan ilmu yang
didapatkan dari bangku perkuliahan yang dituangkan dalam kegiatan
masyarakat secara nyata sehingga ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan
dan berguna untuk masyarakat yang ada didesa/pekon. PKPM (Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat) dilakukan dalam waktu 1(satu) bulan secara individu
yang bersifat mengabdi dan kepekaan kepada masyarakat desa/pekon.
Kegiatan PKPM yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan
Gedung meneng, salah satunya adalah di Desa Bakung Udik. Salah satu
potensi yang saya kembangkan di desa Bakung Udik adalah potensi Teknologi
pada anak yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi
untuk belajar secara online. Untuk itu saya terpacu untuk memberikan solusi
atas permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dengan ikut memberikan
pengetahuan

dalam

hal

menggunakan

teknologi

untuk

mendukung

pembelajaran siswa tersebut. Dengan harapan anak-anak Desa Bakung Udik
khususnya para pelajar dapat memahami dan mampu mengendalikan
teknologi agar tidak merasa kesulitan dalam pembelajaran online tersebut.
Dengan latar belakang diatas, kami mengangkat judul PENERAPAN
TEKNOLOGI DIMASA PANDEMI COVID 19.
Desa bakung udik adalah sebuah desa yang terletak dipinggiran sungai
terbesar diprovinsi lampung yaitu sungai tulang bawang dan masuk dalam
kecamatan gedung meneng kabupaten tulang bawang. Desa bakung udik
secara sosial sungguh sangat
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana mengenalkan teknologi informasi dan bahayanya penyebaran
covid-19 kepada masyarakat agar masyarakat setempat tidak ketinggalan
berita di era globalisasi
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1.3 Tujuan PKPM
1. Pembuatan media edukasi dengan menggunakan media sosial maupun
secara langsung dalam upaya pencegahan covid-19 bagi masyarakat.
2. Mengedukasi tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya dan
bagaimana cara pencegahan penyebaran covid-19.

1.4 Manfaat PKPM
1.4.1 Bagi Mahasiswa
a) Mendapat pengalaman pribadi seperti kemampuan dalam
pengambilan keputusan, rasa tanggungjawab, kemandirian,
kemampuan berkomunikasi, serta jiwa kepimpinan.
b) Mampu menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM).

1.4.2 Bagi Masyarakat
a) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan
dan melaksanakan pengembangan desa.
b) Memberikan

inspirasi

bagi

masyarakat

dalam

upaya

memanfaatkan teknologi yang terdapat di Desa Bakung Udik.

1.4.3 Bagi IIB Darmajaya
Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya
kepada masyarakat di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng
Kabupaten Tulang Bawang.

1.5 Mitra yang Terlibat
Laporan PKPM tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan
penyusunan Laporan PKPM ini khususnya kepada:
1. Ir.Firmansyah YA,MBA.,M.Sc. selaku Rektor IIB Darmajaya

2

2. Dr.RZ.Abdul Aziz, S.T.M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan IBI Darmajaya.
3. Ronny Nazar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor II IIB Darmajaya.
4. Muprihan Thaib, S.Sos., M.M selaku Wakil Rektor III IIB Darmajaya.
5. Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Rosadi, M.S selaku Wakil Rektor IV IIB Darmajaya.
6. Sriyanto, S.Kom., M.Kom., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer IIB
Darmajaya
7. Bapak Nurjoko, S.Kom., M.T.I selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi IIB
Darmajaya.
8. Nursiyanto S.Kom.,M.T.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan dalam
pelaksanaan PKPM.
9. Bapak Santori dan Bapak Edi soheh selaku Kepala dan Sekretaris Desa Bakung
Udik dan beserta jajaran yang membantu saya selama kegiatan PKPM di Desa
Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
10. Seluruh masyarakat Desa Bakung Udik yang telah membantu kegiatan selama
PKPM.
11. Kedua Orang tua yang selalu memberikan cinta kasih dan doa nya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, maka dengan
segala kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam
perbaikan Laporan PKPM ini. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan PKPM
ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.
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BAB II
Pelaksanaan program
2.1 Program – Program yang Dilaksanakan
1. Pengenalan teknologi kepada anak desa bakung udik
2. Membimbing siswa belajar secara daring
3.

Pengenalan teknologi kepada masyarakat

2.2 Waktu Kegiatan
No.

Program Kerja

Waktu Kegiatan

1.

Pengenalan Teknologi

22-25 juli 2020

2.

Bimbingan Belajar

27-31 juli 2020

3.

Sosialisasi pencegahan covid-19 terhadap 04-10 Agustus 2020
masyarakat

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

Mengajarkan siswi belajar online secara daring dirumah agar tetap mematuhi
peraturan pemerintah dan mencegah penularan covid-19.
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Mengajarkan anak desa bakung udik dalam menggunakan teknologi agar
mereka tidak tertinggal pelajaran disaat belajar online diterapkan.

Salah satu tempat mata pencaharian masyarakat desa bakung udik yaitu dengan
cara menjadi nelayan disaat panen belum tiba.
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Pamplet sosialisasi covid-19 untuk mengingatkan masyarakat agar selalu
menjaga kebersihan supaya terhindar dari segala penyakit termasuk virus
corona.

2.4 Dampak Kegiatan
1. Masyarakat bisa lebih mengetahui tentang teknologi dan informasi dunia
luar
2.

Mengetahui betapa bahayanya covid-19

3. Dengan adanya teknologi informasi masyarakat bisa lebih cepat informasi
tentang covid-19
4. Dengan adanya teknologi informasi masyarakat dapat lebih mudah dalam
memasarkan hasil pertanian
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BAB III
Penutup
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan evaluasi dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Telah mensosialisasikan bahaya covid-19 dan juga cara pencegahannya.
2. Membuat media belajar secara daring.

3.2 Saran
Memperhatikan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas maka beberapa
saran yang dapat diajukan yaitu:
3.2.1 Saran untuk Pemerintah
1. Pemerintah setempat diharapkan dapat mensuport dengan lebih perhatian untuk
bisa mempedulikan masyarakat

agar dapat lebih berkembang. Dengan

memberikan pelatihan untuk cara bercocok tanam pada lahan yang dimiliki.
2. Pemerintah juga dapat memberikan masukan dalam proses pemasaran hasil tani
lokal dapat bersaing dengan hasil tani pada daerah lainnya.
3. Pemerintah setempat agar dapat selalu mengedukasi masyarakat tentang covid19
3.2.2 Saran Untuk Masyarakat Desa Bakung Udik
1. Masyarakat desa Bakung Udik diharapkan dapat termotivasi untuk terus
mengembangkan hasil tani yang ada untuk dapat lebih bisa menjaga kualitas hasil
tani tersebut.
2.

Masyarakat bisa mendengar dan mengimplementasikan apa yang telah di

sosialisasikan tentang bahayanya covid-19.
3.3 Rekomendasi
Rekomendasi untuk masyarakat sekitar agar menghindari kerumunan dan
mematuhi protokol kesehatan.
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