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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di desa. Oleh karena itu, kegiatan ini di arahkan untuk menjamin 

keterkaitan antara dunia praktek. 

Paradigma kegiatan PKPM yang dilakukan saat ini merespon keadaan 

dunia, khususnya indonesia tengah menghadapi infeksi dan wabah dari 

penyebaran virus atau Covid-19.Selain itu,kegiatan PKPM ini juga 

dilaksanakan atas dasar merespon terhadap globalisasi saat ini serta 

peningkatan kualitas kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia yang 

tertekan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu program PKPM IIB 

Darmajaya perlu dikembangkan melalui beberapa pendekatan untuk 

mengurangi laju penyebaran Covid-19 dengan cara menerjunkan mahasiswa 

secara mandiri atau individu dengan domisili tinggal atau daerah asal 

mahasiswa sebagai objeknya. PKPM IIB Darmajaya semester ini bertemakan 

“Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemulihan 

Perekonomian Akibat Pendemi Di UMKM Souvenir” yaitu program PKPM 

Mandiri/Tematik sesuai dengan kompetensi Program studi. 

Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) mahasiswa mengamalkan ilmu, teknologi, 

seni, dan agama untuk memecahkan masalah dan menanggulangi secara 

pragmatis . PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, 

dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi mahasiswa, kehadiran mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan 

teori sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) bertujuan mewujudkan salah satu Tri Darma Perguruan 
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Tinggi yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan 

kepada pencegahan dan penanggulangan covid 19 yang telah dilakukan 

pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pelaksanaan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB Darmajaya 2022 merupakan sebagai 

bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam 

mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk 

menghadapi tantangan yang berkembang pada era globalisasi dan pendemi 

covid 19 sekarang ini. Pada kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) tahun ini kampus mengedepankan bagi mahasiswa untuk mengetahui 

permasalahan yang ada, khususnya pada kegiatan UMKM di Desa Kelawi. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM), rumusan masalah antara lain : 

1. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di UMKM souvenir Minang 

Rua 

2. Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi di era digital  

3. Bagaimana UMKM Souvenir Minang Rua mengenalkan diri ke masyarakat 

melalui website? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

1.  Untuk Mahasiswa 

a. Mengasah skill yang telah dimiliki selama ini 

b. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam menerapkan 

skill berkomunikasi dengan masyarakat. 

2. Untuk UMKM 

a. Membantu pemilik UMKM mengerti cara penggunaan website 
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b. Membantu pemilik UMKM mendapatkan hasil yang maksimal dalam bisnis 

diera digital 

c. Dengan adanya website diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

UMKM Souvenir Minang Rua kepada masyarakat 

4. Untuk Darmajaya 

a. Sebagai fasilitator untuk penerapan salah satu program dari tri darma 

perguruan tinggi. 

b. Sebagai media promosi untuk memperkenalkan IIB Darmajaya ke 

masyarakat 

1.3.2 Manfaat 

a) Bagi UMKM Sovenir 

• Meningkatkan pengetahuan penguasaan teknologi dalam mempromosikan 

melalui teknologi digital 

• Masyarakat lebih mengetahui adanya UMKM Souvenir Minang Rua melalui 

website 

b) Bagi Mahasiwa 

• Menambah ilmu pengetahuam bagi penulis dalam pembuatan strategi pada 

suatu bisnis. 

• Menambah kemampuan dalam bersosialisasi yang baik dengan masyarakat. 

• Membuat suatu kreatifitas melalui produk inovasi pengembangan bisnis. 

• Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam hal kemandirian, disiplin dan tanggung 

jawab. 

1. 4 Mitra yang terlibat 

Untuk mitra yang terlibat dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat  

(PKPM) yaitu : 

1. Bapak Saiman Alex Candra selaku ketua POKDARWIS 

2. Bapak Rian Haikal sebagai pemilik usaha souvenir 

3. Bapak Bachtiar Ibrahim selaku kepala desa 

 


