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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era perkembangan ilmu dan teknologi serta tingginya tingkat persaingan 

dalam dunia bisnis merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Demikian 

juga mahasiswa yang tidak dapat lepas dari berbagai ilmu dan teknologi 

informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih 

mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja, sekaligus dapat menambah 

pengalaman serta membuka pandangan yang lebih luas yang tidak didapatkan 

selama masa perkuliahan. Tidak terlepas dari itu masyarakat umum pun sangat 

berperan penting mendalami dunia bisnis yang mulai bergerak di dunia modern. 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan program Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat atau bisa disingkat menjadi PKPM. PKPM itu sendiri 

merupakan salah satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah 

sekaligus sarana pengembang ide kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya 

potensial dilingkup Masyarakat. Bagi mahasiswa yang mengikuti Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan dalam 

hidup bermasyarakat. Masyarakat mengharapkan Kehadiran Mahasiswa Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)  mampu menurunkan Ilmu selama 

dibangku Perkuliahan untuk memberikan motivasi dalam Ilmu Ekonomi serta 

Ilmu Tekhnologi. Hal ini selaras dengan fungsi Perguruan tinggi sebagai 

jembatan komunikasi dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
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Berbeda dari sebelumnya, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tahun 2020 

melakukan kegiatan PKPM dilingkungan tempat tinggal peserta masing-masing 

karena adanya pandemi Covid19. Yang mana hal tersebut menuntut para peserta 

PKPM untuk dapat berfikir sekreatif mungkin dalam menentukan program kerja 

yang cocok dalam kondisi pandemi saat ini. Dalam hal ini penulis merupakan 

salah satu peserta PKPM IIB Darmajaya 2020 yang terdaftar pada prodi Sistem 

Komputer memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melakukan kegiatan 

PKPM di lingkungan tempat tinggalnya yang terletak di Kec. Teluk Betung 

Selatan, Kel. Gunung Mas RT 005 LK II Bandarlampung, dengan jumlah 

penduduk 208 jiwa yang terdiri dari 63 KK. 

 

Sebagai masyarakat perkotaan maka mayoritas mata pencaharian warga di 

lingkungan penulis adalah Wiraswasta dan terdapat beberapa UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Menengah). Salah satu UMKM yang menarik perhatian penulis 

adalah UMKM Cireng yang dikenal dengan Cireng Bu Rinem. Pada progam 

kerja yang disusun penulis selama PKPM selain melakukan kegiatan sosial pada 

lingkungan warga, penulis juga memberikan pelatihan sosial media pada UMKM 

yang diharapkan dapat mengembangkan sistem pemasaran UMKM Cireng 

tersebut. 

 

Selain melakukan program kerja dilingkungan tempat tinggalnya, penulis juga 

aktif sebagai anggota tim pemasaran PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) IIB 
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Darmajaya yang melakukan kegiatan broadcasting kepada para calon mahasiswa 

baru IIB Darmajaya menggunakan media WA Sender. 

Berdasarkan uraian di atas, pada laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) bertemakan “Pemanfaat Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan 

Pencegahan Penyebaran Covid 19 Serta Promosi Di Rukun Tetangga (RT) 

Kelurahan Gunung Mas dan IIB Darmajaya”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka berikut ini 

beberapa rumusan masalah dalam laporan PKPM ini, yaitu: 

1. Bagaimana menyadarkan dan mengedukasi masyarakat untuk peduli serta 

lebih meningkatkan kewaspadaan akan wabah Covid19. 

2. Bagaimana mempertahankan UMKM pada masa pandemi melalui 

pemasaran dengan media digital. 

3. Bagaimana ikut mensukseskan program PMB IIB Darmajaya dalam 

broadcasting calon mahasiswa baru dengan menggunakan WA Sender.  

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

1. Pendataan penduduk dalam upaya pencegahan Covid19. 

2.  Memberikan alat pelindung diri (APD) kepada masyarakat. 

3. Membantu kegiatan belajar siswa Sekolah Dasar secara daring. 

4. Membantu kegiatan PMB (Pendaftaraan Mahasiswa Baru) IIB 

Darmajaya dalam meningkatkan calon mahasiswa baru. 
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1.3.2 Manfaat 

1. Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

 IIB Darmajaya bisa menjadikan PKPM ini sebagai salah satu tolak 

ukur hasil pendidikan yang dicapai penulis selama melaksanakan 

PKPM. 

 Bisa menjadi media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya pada 

tempat PKPM berlangsung. 

 Mahasiswa mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi 

sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader - kader yang 

mampu membawa perubahan bagi masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

 Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

 Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

 Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, 

tanggung jawab, kerjasama dan kepemimpinan. 

3. Manfaat Bagi Warga RT. 05 

 Meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat akan bahaya 

Covid19. 

 Membantu siswa Sekolah Dasar agar bersemangat belajar dalam 

situasi pandemi Covid19. 

 Membantu mempertahankan UMKM selama masa pandemi 
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Covid19. 

1.4 Mitra yang Terlibat 

1.4.1 Ketua RT. 05 

Dalam hal ini ketua RT. 05 seorang ibu rumah tangga yang bernama Siti 

Dahlia. Yang mana banyak membantu dalam kegiatan selama PKPM. 

1.4.2 Pemilik UMKM Cireng 

Dalam hal ini Bu Rinem dan keluarga selaku pemilik UMKM Cireng di 

RT. 05. 

1.4.3 PMB IIB Darmajaya 

Merupakan tim pemasaran dan tim broadcasting kegiatan PMB IIB 

Darmajaya. 

 


