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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

  Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah perwujudan dari pengabdian 

masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal 

tersebut sebagai wujud kristalisasi dan integritas dari ilmu yang tertuang secara 

teoritis dibangku kuliah dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan 

bermasyarakat. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, peserta PKPM 

tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang dapat melanggar protokol 

kesehatan yang sudah ada. Jadi tetap melakukan kegiatan di desa sendiri atau 

dilakukan secara individu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada di desa 

tersebut. Dengan kegiatan PKPM diharapkan dapat memberi pengalaman yang 

bermanfaat bagi mahasiswa sehingga pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran 

bermasyarakatnya menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu mata 

kuliah wajib yang ditujukan sebagai sarana pengembang ide kreatif mahasiswa 

dalam memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Kehadiran 

Mahasiswa peserta PKPM diharapkan mampu membagikan ilmu dan 

pengetahuannya kepada masyarakat sehingga dapat menjadi motivasi dan 

menumbuhkan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal tersebut selaras 

dengan peran dan fungsi perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pada pertengahan tahun 2020 Institut Informatika dan Bisnis  ( IIB ) Darmajaya 

menyelengarakan kegiatan rutin PKPM yang di lakukan selama 1 bulan demi 

membantu masyarkat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di hadapi. 

Pelaksanaan kegiatan PKPM kali ini dilakukan di desa masing-masing. Saya 

melakukan pelaksanaan kegiatan PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir  Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang.  

 Pada kegiatan PKPM ini saya memfokuskan  program  kerjanya pada 

pendampingan belajar siswa-siswi tingkat SD karena menurut saya di masa 

pandemi ini kurangnya pemahaman siswa tentang pelajaran yang di ambil, dan 

bukan itu saja saya juga mencoba mengenalkan mereka dengan Microsoft word dan 

excel guna membekali mereka untuk di tingkat SMP. 
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Serta membatu untuk pemberdayaan masyarakat Ujung Gunung Ilir bersama aparat 

kampung, adapun kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah: Pembagian 

bantuan jamban untuk warga kurang mampu, Memberika Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) kepada warga desa ujung gunung ilir, pendataan dan memberikan vaksin 

Covid-19 untuk warga yang berumur diatas 60 tahun, menyediakan ketahanan 

pangan di desa ujung gunung ilir. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang desa Ujung Gunung Ilir dan permasalan yang sedang di 

hadapi oleh warga : 

1. Bagaimana membantu pembelajaran terhadap siswa-siswi SD dimasa pandemic 

covid-19 di Desa Ujung Gunung Ilir. 

2. Pencegahan penyebaran covid 19 terhadap anak-anak di Desa Ujung Gunung 

Ilir. 

3. Bagaimana cara pemberdayaan masyarakat di masa pandemic di Desa Ujung 

Gunung Ilir. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat : 

1.3.1 Tujuan Kegiatan 

Kegiatan PKPM di desa Ujung Gunung Ilir memiliki tujuan  sebagai berikut : 

a. Untuk mempermudah system pembelajaran dering bagi siswa-siswi.  

b. Memberi edukasi tentang covid-19 kepada-siswa siswi SD Ujung Gunung Ilir. 

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga Desa Ujung Gunung Ilir. 

 

1.3.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya  

Beberapa maanfaat pelaksanaan PKPM bagi IIB Darmajaya adalah sebagai 

berikut : 

a. IIB Darmajaya dapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan evaluasi hasil 

pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan. 

b. Eksistensi mahasiswa IIB Darmajaya sebagai agen pembawa perubahan bagi 

masyarakat dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

c. PKPM ini dapat menjadi media promosi dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap IIB Darmajaya. 
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1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa  

Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi mahasiswa, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang kemandirian, 

kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. 

b. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

c. Kegiatan ini juga memotivasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi 

yang dimilikinya. 

 

1.3.4 Manfaat Bagi Desa Ujung Gunung Ilir 

Selain bermanfaat bagi institusi dan mahasiswa IIB Darmajaya, pelaksanaan PKPM 

ini juga memberikan beberapa manfaat bagi warga masyarakat Desa Ujung Gunung 

Ilir.  Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan PKPM ini memberi inspirasi bagi masyarakat dalam upaya 

pemanfaatan potensi yang ada di Desa Ujung Gunung Ilir 

b. Masyarakat khususnya siswa siswi SD dapat mengenal dan mengembangkan 

pengetahuannya tentang teknologi informasi guna mendukung persaingan yang 

luas.  

c. Mengurangi tingkat penularan virus Covid-19. 

 

1.4 Mitra Yang Terlibat 

Pada waktu melakukan kegiatan PKPM ini beberapa pihak atau mitra yang terlibat 

langsung yaitu : 

a) Kepala Desa/RT Ujung Gunung Ilir. 

b) Wali Murid di Desa Ujung Gunung Ilir. 

c) Masyarakat Ujung Gunung Ilir. 
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BAB II  

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-Program yang Dilaksanakan 

Kegiatan PKPM kali ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan PKPM sebelum-

sebelumnya, yaitu dilakukan secara individu di daerah masing-masing dikarenakan 

COVID-19. Saya melakukan PKPM di Ujung Gunung Ilir Kabupaten Tulang 

Bawang. Dengan tetap mentaati protocol kesehatan yang sudah ada agar tetap dapat 

menjalankan program kerja PKPM sebagai berikut : 

2.1.1 Survei Lokasi Kegiatan PKPM 

Mencari tempat untuk kegiatan PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan 

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang sesuai dengan tema 

yakni “Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Ketahanan 

Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”. 

 

2.1.2 Permohonan surat izin 

Permohonan surat izin yang disampaikan kepada perangkat desa RT 08 RW 06 

Desa Ujung Gunung Ilir bertujuan untuk melaksanakan kegiatan PKPM yang di 

mulai dari tanggal 15 Februari – 15 Maret 2021.  

 

2.1.3 Mengedukasi siswa siswi SD Tentang Bahaya dan Bagaimana Cara 

Penyebaran COVID-19 

Program edukasi terhadap Anak-anak Desa Ujung Gunung Ilir tentang bahaya dan 

bagaimana cara penyebarannya. Di masa COVID-19 ini banyak sekali Siswa siswi 

dan masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana virus tersebut sangat 

berbahaya dan cepat sekali penyebarannya ke dalam tubuh manusia. Seperti tidak 

menggunakan masker saat keluar rumah, atau sering mencuci tangan atau 

membersihkan tangan dengan handsanitizer. Oleh karena itu saya mengedukasi 

akan cara penyebaran virus tersebut dengan mengajarkan mencuci tangan yang 

berisi dan memberi penyuluhan tentang cara penyebaran covid-19 dan etika bersin, 

batuk, serta membagikan masker. Tujuannya masyarakat tersbut terbiasa dengan 
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aturan atau protocol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah desa 

setempat.  

2.1.4 Melakukan Pendampingan Belajar dari Rumah 

Kegiatan program kerja ini dilakukan dikarenakan sekolah-sekolah yang diliburkan 

sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan diresmikan oleh Presiden RI. 

Sehingga para pelajar tetap melakakukan pembelajaran namun dilakukan dari 

rumah. Di Desa Ujung Gunung Ilir banyak anak-anak yang kesulitan dalam 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh bapak/ibu guru mereka. Terlebih jika 

daring, karena sinyal di tempat tersebut tidak konsisten, serta kurangnya 

pendampingan dari orangtua. Hal-hal tersebut dapat menghambat proses 

pembelajaran online atau dari rumah. Oleh Karena itu saya melakukan 

pendampingan belajar terhadap beberapa anak di Desa Ujung Gunung Ilir. 

2.1.5 Inovasi Pembuatan Taman Di Desa Ujung Gunung Ilir Dengan 

Menggunakan Botol Plastik Bekas 

Pembuatan taman di Desa Ujung Gunung Ilir dengan menggunakan botol bekas, 

kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan beberapa Mahasiswa KKN dari 

Universitas Lampung. Pembuatan taman ini dilaksanakan beberpapa hari karena 

proses pengumpulan botol plastic bekas yang tidak sedikit cukup memakan waktu 

. Kami membuat taman ini bertujuan untuk memberi motivasi warga supaya agar 

tetap produktif walaupun sedang pada masa pandemi. Selain itu tujuan kami 

membuat taman ini adalah Menciptakan lingkungan yang serasi dengan alam  yang 

berguna demi kepentingan umum masyarakat. 

2.1.6 Membantu Perangkat Desa Untuk Memberikan Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) tahap III kepada warga Ujung Gunung Ilir 

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah 

program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan 

lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat 

(unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali 

memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara 

lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam 
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program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. 

Pada hari Rabu 9 Maret 2021 Sebanyak 54 kk masyarakat Kampung Ujung gunung 

Ilir, Kecamatan Menggala sudah menerima BLT-DD tahap tiga BLT-DD tersebut 

diserahkan kepada masyarakat Di Balai Kampung yang dihadiri oleh camat beserta 

staf dan jajarannya, Pendamping Desa, pendamping lokal desa, babinsa, 

babinkamtibmas, BPK dan anggota, aparatur kampung, dan kelembagaan 

Kampung. Pembagian BLT Di Kampung Ujung Gunung Ilir ini yang ketiga kalinya 

diterima oleh masyarakat secara non tunai (transfer ke rekening masyarakat 

penerima). 

 

2.1.7 Pembuatan banner peringatan covid–19  

 

Berdasarkan sumber resmi pemerintah melalui website https://covid19.go.id/ 

dengan tanggal update 09 maret 2021, pasien terkonfirmasi positif diseluruh 

Indonesia sebanyak 1.398.578 pasien, sedangkan di provinsi Lampung melalui 

website resmi https://covid19.lampungprov.go.id/ dengan tanggal update 08 maret 

2021 terdapat 12.960 terkonfirmasi positif Covid-19. Data ini 14 menjelaskan 

bahwa virus Covid-19 tidak bisa dianggap remeh. Sosialisasi menjadi hal yang 

sangat penting guna mencegah rantai penularan virus Covid-19 terutama di Desa 

Ujung Gunung Ilir, sosialisasi dilakukan dengan dua metode yakni online dan 

offline, sosialisasi online dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti 

instagram dan whatsapp, namun banyaknya warga yang memiliki umur lanjut usia 

menyulitkan penyampaian sosialisasi berbasis online sehingga diambil tindakan 

sosialisasi secara offline dengan cara mendatangi satupersatu rumah warga yang 

memiliki umur lanjut usia untuk diberi penjelasan terkait bahaya serta pencegahan 

penularan virus Covid-19 dan membuatkan bener sebagai informasi secara offline. 

2.1.8 Pelepasan PKPM 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Ujung Gunung Ilir 

dilakukan selama 30 hari, tepatnya pada tanggal 15 Februari sampai dengan 15 

Maret 2021. Pelepasan Mahasiswa PKPM yang dilakukan di desa Ujung Gunung 

Ilir dipimpin oleh Bapak Sugianto selaku kepala desa desa Ujung Gunung Ilir, 

kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan Mahasiswa dari Universitas Lampung 
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yang kebetulan  sedang melaksanakan KKN juga di desa ujung gunung ilir. 

Perpisahan Mahasiswa IIB Darmajaya dan Universitas Lampung di hadiri oleh 

beberapa staf desa dan tentu saja sesuai dengan mengikutu protocol kesehatan.  

2.2 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

Berdasarkan tujuan utama PKPM yaitu pendampingan belajar siswa siswi tingkat 

SD serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat ditengah pandemic Covid-19 

bersama aparat Kampung Ujung Gunung ilir, berikut adalah dokumentasi dari 

kegiatan PKPM yang dilakukan : 
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Gambar 2.1 Pelaksanaan Pendampingan Belajar 
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2.2 Kegiatan Pembuatan Taman 
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2.3 Membantu Membantu kegiatan Social Bersama Masyarakat 
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2.4 Pelepasan dan penyerahan kenang-kenangan 
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2.2.3 Dampak Kegiatan 

Kegiatan PKPM ini menghasilkan beberapa dampak antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya program-program yang dilaksanakan selama PKPM ini 

berdampak baik kepada masyarakat terutama bagi anak mereka, karena sang anak 

mendapatkan sedikit ilmu baru tentang beberapa teknologi yang sudah di ajarkan 

yang belum pernah didapatkan di sekolah. Anak-anak menjadi lebih peduli terhadap 

kebersihan lingkungan sekitar, lebih peduli terhadap bahaya Virus Covid-19 dan 

mengetahui cara pencegahan Virus Covid-19 dengan benar. 

2. Bagi Mahasiswa 

 Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap, 

masyarakat, Anak-anak disekitar, lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala 

pemikiran guna membuat Desa Ujung Gunung Ilir semakin maju dimasa yang akan 

datang. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dari serangkaian kegiatan Program Kerja dari Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat IIB Darmajaya tahun 2021 di Desa Ujung Gunung ilir yang 

dilaksanakan, Dapat disimpulkan : 

 

a. Pendampingan belajar Siswa-siswi SD di Desa Ujung Gunung Ilir. 

Kegiatan ini sangat membantu guna menunjang pendidikan di Desa Ujung 

Gunung Ilir, karena kurangnya perhatian orang tua untuk mengingatkan anaknya 

belajar. Bukan itu saja akibat sekolah yang menggunakan metode Daring yang 

mana itu menimbulkan efek negatif bagi anak dimana mereka diberikan akses lebih 

untuk menggunakan android tetapi di salah gunakan oleh mereka untuk bermain 

game online.  

 

b. Kegiatan sosialisasi Covid-19 

Kegiatan ini membantu masyarakat Ujung Gunung Ilir dalam mengenali 

gejala-gejala Covid-19 serta cara melindungi diri dan memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 di Ujung Gunung Ilir pada khususnya. 

 

C. Pembuatan taman dengan mengguanakan botol plastik bekas 

Sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diurai, butuh waktu hingga 

bertahun-tahun agar bisa diurai. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap 

lingkungan. Hampir jutaanton sampah plastik diseluruh dunia berasal dari botol 

minum plastik yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Hal ini akan menjadi 

ancaman bagi lingkungan. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini bertujuan untuk. Meningkatkan motivasi dan kemampuan 

masyarakat di wilayah Ujung Gunung Ilir dalam mengelola serta memanfaatkan 

sampah agarbtetapbberguna dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan 

lingkungan. 
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3.2  Saran 

a. Kepada pihak perangkat Desa Ujung Gunung Ilir 

 Agar dapat memberikan peyuluhan dan sosialisasi secara rutin, sosialisasi 

secara langsung maupun menggunakan media sosial milik Ujung Gunung Ilir, 

selalu menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar 

masyarakat Ujung Gunung Ilir dapat terhindar dari paparan virus Covid-19. 

 

 

b. Bagi orang tua Siswa-siswi SD Ujung Gunung Ilir 

 Bagi orang tua Siswa-siswi agar dapat meningkatkan perhatian terhadap 

pendidikan anak di masa pandemic ini, karena siswa dan siswi tidak lagi 

mendapatkan pendidikan secara formal seperti biasa di dapatkan di dapam kelas 

melainkan semua pelajaran dilakukan secara Online dan bias membrikan dampak 

negative bagi siswa tersebut jika orang tua tidak mengawasi secara ketat. 

 

 3.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir 

saya merekomendasikan agar kampus IIB Darmajaya bisa kembali melakukan 

kegiatan PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir pada tahun berikutnya, sebab masih 

banyak sekali potensi yang belum bias saya di gali sendiri. Mungkin ada UMKM 

yang mungkin tidak terjangkau oleh saya pribadi yang membutuhkan bantuan 

dalam segala aspek untuk membuat UMKM mereka berkembang dan program yang 

dilaksanakan IIB Darmajaya sangat membantu dalam hal tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

  

GAMBAR 3.1 LAMPIRAN KEGIATAN 
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