BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona
COVID-19 sebagai pandemi.Menurut WHO,pandemi adalah skala penyebaran
penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia.Berdasarkan ini,WHO
memberi alarm pada semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapan dan
kesiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah virus Corona (Covid19)ini.Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penyebaran yang terjadi.
Berdasarkan sumber resmi Pemerintah melalui website Covid19.go.id dengan
tanggal update terakhir 16/06/2020, pasien terkonfimasi positif di Indonesia
sebanyak 40.400 dari 7.941.791 di dunia. Bahkan di Indonesia telah merenggut
nyawa manusia sebanyak 2.231 dari 434.796 di dunia. Sedangkan di Provinsi
Lampung sendiri melalui website resminya covid19.lampungprov.go.id dengan
tanggal update 22/06/2020 tercatat pasien terkonfirmasi positif corona sebanyak
181 orang dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan jumlah terbanyak
berada di Kota Bandar Lampung. Data ini menjelaskan bahwa virus corona tidak
dapat bisa dianggap remeh, menular dan sangat berbahaya.Pemanfaatan bidang
IT,selama pandemi covid-19 sangat diperlukan dalam menjalin komunikasi antar
indivudu seperti menggunakan media social dan melihat dari situs resmi.
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Gambar 1.1 Jumlah Kasus Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
1.2 Manfaat PKPM
1.2.1 Manfaat Bagi IIB Darmajaya
a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya
terhadap masyarakat di Desa Seloretno.
b. Media promosi IIB Darmajaya sebagai kapus yang berbasis Teknologi
Informasi dan Bisnis kepada masyarakat desa.
c. Hasil dari laporan ini menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan
menyusun laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.

1.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa
a. Mendapat nilai lebih dalam kemandirian dan kemampuan pemecahan
masalah..
b. Menambah

wawasan

mahasiswa

yang

dapat

digunakan

untuk

menyongsong masa depan.
c. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang protocol kesehatan yang harus
dijalani selama pandemic
d. Dapat memiliki kemampuan bersosialisasi di masyarakat
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e. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai
tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

1.2.3 Manfaat Bagi Desa
a. Perangkat desa dapat menerapkan protocol kesehatan yang sudah
ditentukan oleh pemerintah.
b. Meningkatkan kewaspadaan tentang menyebarnya virus Corona (Covid19).

1.2.4 Manfaat Bagi Masyarakat
a. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengutamakan Kesehatan di
masa pandemi Covid-19.
b. Menerapkan protocol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah
kepada masyarakat.
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