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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang PKPM 

 

Ketahanan Nasional merupakan  salah  satu  faktor  dalam  kehidupan Nasional yang 

mana mampu dalam menghadapi dan mengatasi segala masalah atau gangguan baik 

yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam masa pandemi saat ini Ketahanan Nasional sangat lah diuji khususnya di bidang 

ekonomi dan kesehatan. Ketahanan ekonomi merupakan faktor pendukung ketahanan 

Nasional dimana sektor ekonomi selalu menjadi salah  satu fokus pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masa pandemi saat ini Usaha Kecil 

Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat dilepaskan 

dari terdampaknya pandemi covid-19. Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) haruslah dapat bertahan di masa pandemi saat ini yang mana 

dituntun harus mempunyai  inovasi  lebih untuk meningkatkan daya jual ke masyarakat 

dengan tetap terus mematuhi protokol kesehatan. 

 
Berdasarkan uraian di atas, Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya menerapkan 

program PKPM COVID-19 (Praktek Kuliah Pengabdian Masyarakat). PKPM 

merupakan kegiatan mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana 

pengembangan ide kreatif dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan 

ketahanan masyarakat. Tujuan diadakannya PKPM IIB Darmajaya adalah untuk 

mengembangkan jiwa kreatif, menerapkan teknologi informasi bagi UKM atau UMKM 

tersebut, sekaligus membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang pencegahan 

covid-19, untuk penelitian mahasiswa dan dosen dan untuk menjalin kerjasama yang 

berkelanjutan antara IIB Darmajaya dengan pemerintahan daerah di provinsi Lampung. 

 
Rt.013 Perum polda 2 jl. Merpati merupakan salah satu Tempat PKPM IIB 

DARMAJAYA yang saat ini saya singgahi. Letak wilayah ini berada di Provinsi 

Lampung Kota Bandar Lampung Kecamatan Kemiling. 
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Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dari anak TK hingga mahasiswa harus belajar 

dari rumah atau secara daring. Dan sebagian orangtua kewalahan karna tugas atau materi 

yang diberikan oleh guru-guru disekolah dikirim menggunakan Whatsapp atau 

menggunakan Google Classroom dan sebagian mengaku bahwa kurangnya pemahaman 

untuk mengakses. Jadi disini saya mencoba untuk membimbing anak- anak bagaimana 

cara menggunakan laptop atau smartphone mereka untuk belajar daring. 

Berdasarkan latar belakang di atas saya mengangkat permasalahan pada yaitu dengan 

mengangkat judul “PROGRAM PENDAMPINGAN BELAJAR BAGI ANAK 

SEKOLAH (TK/PAUD S/D SMA/AMK) SERTA SOSIALISASI PENCEGAHAN 

COVID-19 PADA MASA NEW NORMAL” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

A. Bagaimana hal yang harus dilakuka n oleh anak sekolah terkait masa pandemi 

covid-19? 

B. Mengapa masyarakat perlu mengetahui informasi seputar sosialisasi 

COVID-19? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 
 

A. Tujuan dari bimbingan belajar daring ini adalah untuk menambah wawasan pada 

saat belajar dari rumah. 

B. Tujuan dari sosialisasi masyarakat terkait pencegahan covid-19 dan menghimbau 

masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sehari-hari agar dapat 

mencegah dari terpaparnya covid-19. 

C. Manfaat Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat, IIB Darmajaya, Mitra yang terlibat dan 

mahasiswa sebagai berikut : 

a. Masyarakat 

a) Mengurangi tingkat penularan virus covid-19. 

b) Memperoleh informasi terkait virus Covid-19 serta pencegahannya 
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b. IIB Darmajaya 

Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa IIB Darmajaya terhadap 

masyarakat Rt.013 Perum Polda 2 jl.Merpati. 

 
c. Mahasiswa 

 

a) Melatih pola pikir mahasiswa  serta  pemecahan  masalah terhadap  situasi 

yang sedang di hadapi. 

b) Menjadi  sarana  pembelajaran  mahasiswa  terhadap  bidang sosial hingga 

menyalurkan ilmu yang telah didapatkan dari kampus kepada masyarakat 

setempat.
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