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PRAKATA 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten 

lampung selatan dan dapat menyelesaikan laporan ini yang  berjudul “LAPORAN 

PENGEMBANGAN PRODUK ONCOM DESA BANJAR NEGERI, NATAR, 

LAMPUNG SELATAN’’ 

Tujuan dari penyusunan laporan ini merupakan rencana kegiatan dan disusun berdasarkan 

data – data yang diperoleh selama Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) di Desa 

Banjar Negeri. Dalam penyusunan laporan ini guna menambah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa/i Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ), serta mempermudah pembaca 

untuk melihat laporan ini karena didalam laporan ini telah tergambar juga bagaimana keadaan  

Desa Banjar Negeri.Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih ada 

kekurangan dan kesulitan dalam penyusunan laporan ini, tetapi laporan ini tidak lepas dari 

beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan  .Oleh karena itu kami 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

laporan ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 

1. ALLAH SWT  yang telah memberi kemudahan kepada kami dari awal proses 

pembuatan laporan sampai selesai. 

  

      2. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya. 

      3. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz., ST., MT. selaku Wakil Rektor I IIB Darmajaya. 

4. Bapak Ronny Najar., SE,. MM. selaku Wakil Rektor II IIB Darmajaya. 

5. Bapak Muprihan Thaib., S.sos., M.M. selaku Wakil Rektor III IIB Darmajaya. 

6. Bapak Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Rosadi, M.S Wakil Rektor IV IIB Darmajaya. 
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7. Bapak Sriyanto, S.Kom., M.kom., ph.D., Dekan fakultas ilmu komputer IIB 

Darmajaya. 

8. Ibu Dr. Faurani I Santi, S.E., M.Sc., Dekan fakultas Ekonomi IIB Darmajaya. 

9. Ibu Aswin,S.E.,M.M ketua jurusan Manajemen IIB Darmajaya. 

    10. Ibu Anik Irawati,S.E.,M.Sc ketua jurusan Akuntansi IIB Darmajaya.Bapak Yuni 

Arkhiansyah., S.Kom., M.Kom. selaku ketua jurusan Teknologi Informatika IIB 

Darmajaya. 

    12. Bapak Nurjoko., M.TI. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi IIB Darmajaya 

    13. Cahyani Pratisti,S.Pi.,M.B.A  selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama PKPM berlangsung. 

    14. Bapak HJ.Burhanudin Bachri selaku Kepala Desa Banjar Negeri dan Stafnya yang 

telah memberikan arahan pada kegiatan yang kami lakukan. 

    15. Seluruh kadus, karang taruna , RT, dan masyarakat Desa Banjar Negeri yang telah 

membantu kami dalam mengumpulkan data – data yang telah dibutuhkan  sselama 

penulis membuat laporan ini. 

16. Bapak Aat selaku pemilik UKM Oncom di Desa Banjar Negeri yang telah membantu 

dan memberikan kami banyak ilmu dan pengalaman selama kami didesa. 

17. Bapak yusuf dan bu merry selaku pemilik rumah yang kami tinggali terimakasih sudah 

menerima dan membantu kami selama didesa. 

18. Serta semua pihak dan rekan rekan yang tidak dapat kami tuliskan satu persatu untuk 

semua dukungan kepada kami. 

Kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan dan  masih jauh dari kata sempurna. 

Tetapi  adanya kekurangan tersebut tidak menutup timbulnya kritik dan saran dari banyak 

berbagai pihak ,karena ini yang kami butuhkan untuk memperbaiki laporan ini agar menjadi 

lebih baik  lagi. 


