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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 di bangku kuliah untuk di terapkan secara nyata dalam
kehidupam sehari-hari di masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat
diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat luas.

PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar
yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu
memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi)
dalam proses pembangunan dan penerapan. Tujuan utama dari Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Digitalisasi di Era New Normal, agar siswa/i memperoleh pembelajaran yang
lebih optimal dimasa covid-19.

secara langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta
memecahkan permasalahan dalam pembelajaran untuk siswa/i secara belajar
bersama (kerja kelompok). Pembelajaran secara daring tetap harus belajar
dengan lancar dan tetap mengerjakan tugas dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut
Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang
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dimiliki

mahasiswa

terhadap

masyarakat

dalam

mengembangkan

kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi tantangan
yang sedang berkembang pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler
wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat.

PKPM juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan
teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan
persyaratan tertentu. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling
menerima dan memberi, saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan
masyarakat.

Melalui PKPM mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam
kegiatan

pembangunan

masyarakat

sebagai

wahana

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan PKPM Pengabdi melakukan kegiatan
PKPM di Desa Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Teluk Betuk Timur Bandar
Lampung.

Desa Pekon Ampai terdapat sekolah TK, Saat ini dimasa pandemi produktifitas
pembelajaran di sekolah menurun karena permasalahan ekonomi. oleh karena
itu pengabdi mempokuskan program kerja pada sekolah dengan membantu
kegiatan promosi dan edukasi Covid-19 serta mengelola data sekolah di aplikasi
dapodik.

Dapodik adalah singkatan dari Data Pokok Pendidikan. Dimana Dapodik ini
adalah sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjaring semua data
terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan
karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia
bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Pendataan
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ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2006, namun karena
beberapa kali prosesnya mengalami beberapa kendala termasuk pada tahun
2008 dimana terjadi pengalihan tugas pengelola yang awalnya di kelola oleh
PSP Balitbang Depdiknas lalu di delegasikan kepada masing-masing dinas
pendidikan tingkat provinsi, kota dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia
dibawah pengawasan Biro PKLN Depdiknas.

Setelah terjadi perubahan dalam internal kementerian termasuk perubahan nama
menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada
tahun 2012 Dapodik dilanjutkan eksistensi oleh PDSP Kemdikbud RI. Ini
menjadi titik awal reformasi sistem pendataan dapodik yang terus berkembang
hingga saat ini. Kini, dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang
digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakan-kebijakannya baik yang terkait
dengan biaya operasional sekolah (BOS), bantuan-bantuan sarana dan
prasarana, hingga tunjangan-tunjangan guru dan kebijakan lainnya mengacu
pada data yang dikirim oleh Operator Dapodik ini.

Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan
kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan
prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, Data aplikasi Dapodik digunakan
sebagai acuan data program-program Kemendikbud untuk mendapatkan
bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, bantuan sarana dan
prasarana bagi sekolah.

Terkait hal tersebut maka pengabdi ingin melakukan kegiatan promosi untuk
sekolah agar pendaftar ditahun ajaran selanjutnya meningkat, dan memberikan
edukasi Covid-19 tentang pentingnya menggunakan protocol kesehatan agar
warga terhindar dari bahaya Covid-19, serta melakukan pendataan dapodik agar
sekolah, guru dan murid mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga
meringankan terkait permasalahan ekonomi dimasa pandemic.
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Kegiatan PKPM diharapkan dapat mengembangkan kepekaan rasa dan
memperoleh hasil pengetahuan sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan
masyarakat setempat, kegiatan PKPM dapat membantu percepatan proses
pembangunan serta membentuk kerja sama dengan baik.

Berdasarkan latar belakang laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) ini diberi judul “Membantu Kegiatan Promosi dan Edukasi Covid-19
serta Pengelolaan Data pada Sekolah TK.Qurrota A’yun TBT di Era New
Normal”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana meningkatkan peserta didik baru dimasa pandemi ?
2. Bagaimana mengelola data sekolah untuk mendapatkan bantuan dari
pemerintah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Meningkatkan peserta didik baru dan produktifitas sekolah dimasa
pandemic.
2. Mengalokasikan bantuan berbagai tunjangan kepada guru dan bantuan
beasiswa kepada murid.
Manfaat dalam kegatan PKPM ini sebagai berikut :

1. Penulis

a. Menambahan pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara
praktis dalam menanggulangi berbagai permasalahan di masyarakat.
b. Mendewasakan cara berpikir dan daya nalar mahasiswa/i dalam
melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah.
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c. Membentuk sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab mahasiswa
terdahap kemajuan sekolah di masyarakat.
d. Menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa.

2. Sekolah

membantu sekolah dalam administrasi pendataan sarana dan prasarana
sekolah terutama dalam menampilkan kondisi dan keadaan sekolah yang
sebenarnya.

3. Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menggunakan protocol
kesehatan agar terhindar dan mencegah penyebaran virus Covid-19 serta
memberikan keringanan biaya sekolah bagi masyarkat.

4. IIB Darmajaya

Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya kepada
masyarakat khususnya Desa Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung.

1.4 Mitra yang Terkait
Sekolah TK.Qurrota A’yun Desa Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung.

