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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latarbelakang 

 
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. . Kegiatan tersebut merupakan salah satu mata kuliah 

wajib yang ditujukan sebagai sarana pengembang ide kreatif mahasiswa dalam 

memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Namun di masa 

pandemic COVID-19 seperti saat ini, peserta PKPM tidak diwajibkan untuk 

melakukan kegiatan yang dapat melanggar protocol kesehatan yang sudah ada. 

Jadi tetap melakukan kegiatan di desa sendiri atau dilakukan secara individu 

dengan mematuhi protocol kesehatan. 

Perkembangan teknologi informasi khsusunya internet yang kian pesat merubah 

semua aspek kehidupan masyarakat secara luas. Salah satu faktor perubahan yang 

nyata terdapat pada sektor ekonomi dan pendidikan. Perkembangan teknologi 

informasi tersebut membentuk suatu perubahan besar didalam masyarakat yang 

diwajibkan setidaknya mampu menguasai perkembangan teknologi informasi 

dan sejenisnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kegiatan aktivitas 

masyarakat yang ada di Dusun Mulyosari yang sebagian besar masyarakatnya 
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kurang mengetahui dan menguasai perkembangan teknologi informasi yang ada. 

Masyarakat tidak memahami dampak positip dari perkembangan teknologi 

informasi ini, sehingga sebagian masyarakat kurang relevan dengan 

perkembangan teknologi informasi khususnya internet. Budaya baru 

menggunakan perkembangan teknologi informasi khsusnya internet memang 

tidak mudah bagi masyarakat di Dusun Mulyosari. Hal ini dapat teratasi dengan 

mengajarkan dan membimbing perkembangan teknologi informasi bagi 

masyarakat, sehingga dapat berguna dan berdampak positip bagi kehidupan 

masyarakat di Dusun Mulyosari. 

Kehadiran mahasiswa peserta PKPM diharapkan mampu membagikan ilmu dan 

pengetahuannya agar berdampak positip untuk masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkan pengetahuan dan inovasi dalam membangun masyarakat yang 

sejahtera dan bermartabat. Hal tersebut selaras dengan peran dan fungsi perguruan 

tinggi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan 

masyarakat sendiri dapat dikatakan berhasil jika masyarakat tersebut dapat 

menerima informasi dan mengimplementasikan yang telah diberikan secara 

berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat 

permasalahan pada sumber daya manusia dan pengoptimalisasi teknologi 

informasi dilingkungan Dusun Mulyosari dengan mengangkat judul: 

“ PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA 

EDUKASI DAN PEMBERDAYAAN UMKM BAGI MASYARAKAT 

DUSUN MULYOSARI “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latarbelakang tersebut rumusan masalah yang ada yakni: 

 

1. Bagaimana membantu meningkatakan pembelajaran teknologi informasi 

komunikasi terhadap siswa-siswi dibangku sekolah? 

2. Bagaimana membantu meningkatkan penjualan produk promosi bagi para 

pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Dusun Mulyosari? 

3. Kendala kendala yang saat ini dihadapi para pelaku UMKM? 

 
 

 

1.3 Tujuan PKPM 

 

Tujuan dari pelaksaan PKPM sebagai berikut: 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

a. Semua masyarakat menjadi salah satu sasaran untuk pelaksanaan 

kegiatan PKPM yang dilakukan oleh mahasiswa. 

b. PKPM ini dilaksanakan dengan turun langsung kejalan tetapi harus 

tetap mengunakan masker jaga jarak dan selalu cuci tangan. 

c. Dengan cara meningkatkan kemampuan pemasaran dan cara 

memasarkan sumber daya manusia agar berjalan dengan lancar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

a. Meningkatkan mitigasi dan penanganan COVID-19 

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan promosi 

usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 
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c. Memberikan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi 

bagi siswa-siswi dibangku sekolah. 

1.4 Manfaat PKPM 

 

Manfaat dari pelaksaan PKPM yakni: 

 

1.4.1 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya dilingkungan Dusun Mulyosari. 

b. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus 

berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat. 

c. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

 

a. Memberdayakan UMKM, membantu ekonomi masyarakat dan 

membuka peluang usaha. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan inovasi pada sumber daya 

manusia yang paham teknologi informasi dan komunikasi. 

Memberikan edukasi tentang teknologi informasi dan komunikasi 

sejak usia bangku sekolah. 

c. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan 

potensi-potensi usaha yang ada. 
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1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa 

 

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, 

tanggung jawab, kepemimpinan dan memiliki pengalaman tentang 

organisasi. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat 

digunakan di masa yang akan datang. 

c. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa 

terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat bekerja di 

masyarakat. 

d. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai 

tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. 

 
 

1.5 Mitra Terlibat 

 

Didalam melakukan kegiatan PKPM ini adapun pihak atau mitra yang terkait 

yaitu : 

a) Kepala RT 

 

b) Wali Murid 

 

c) UMKM setempat 

 
 


