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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. 

Pengabdian merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu 

yang tertuang secara teoritis dibangku perkuliahan untuk diterapkan secara 

nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga ilmu yang 

diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan 

masyarakat luas. Sejalan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat 

ini, Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagai salah satu 

perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Maka, dalam hal ini IIB Darmajaya 

akan berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-

19 di masyarakat dengan penerapan berbagai program. Melalui Lembaga 

Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LP4M), IIB Darmajaya merumuskan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat Tematik di Masa Pandemi COVID-19. 

Dalam program PKPM Tahun ini Kelurahan Tiuh Memon adalah salah satu 

tempat yang menjadi pelaksanaan kegiatan PKPM tepatnya di Kecamatan 

Pugung, Kabupaten Tanggamus. Masyarakat dikelurahan Tiuh Memon ini 

masih banyak yang belum menyadari tentang bahaya virus Covid-19 ini yang 

dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi dan 

memberikan pemahaman tentang bahaya Covid-19 dan cara pencegahannya.  
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Selain daripada itu Covid-19 ini berdampak pada usaha-usaha dikelurahan 

Tiuh Memon yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Salah 

satu usaha yang terkena dampaknya yakni, Usaha Micro Kecil Menengah 

(UMKM) Tapis Lampung.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 serta 

cara mencegah penyebarannya dikelurahan Tiuh Memon? 

b. Bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan produk UMKM Tapis 

Lampung, dimasa pandemi Covid-19? 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT 

1.3.1. Tujuan 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) antara lain : 

a. Mahasiswa mendapat pengalaman belajar melalui kegiatan langsung 

bersama masyarakat. 

b. Membantu Mahasiswa menerapkan ilmu yang didapat dan diterapkan 

langsung ke masyarakat. 

c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 

dan juga cara pencegahannya dikelurahan Tiuh Memon. 

d. Memulihkan kembali UMKM Tapis Lampung yang terkena dampak 

COVID-19. 

1.3.2. Manfaat 

Manfaat yang timbul dari kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) yang dilaksanakan di Kelurahan Tiuh Memon antara lain :  

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB 

Darmajaya kepada masyarakat khususnya Kelurahan Tiuh Memon. 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Covid-19. 
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c. Masyarakat dapat lebih menjaga diri dari penyebaran Covid-19 

dengan meningkatkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan 

oleh pemerintah. 

d. Meningkatkan penjualan produk UMKM Tapis Lampung yang 

mengalami penurunan di era pandemi Covid-19. 

 

 

1.4. MITRA YANG TERLIBAT 

Adapun mitra yang terlibat dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di Kelurahan Tiuh Memon, antara 

lain : 

a. Masyarakat 

b. Perangkat Kelurahan Tiuh Memon 

c. UMKM Tapis Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


