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RINGKASAN 

 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah suatu program 

wajib dari IIB Darmajaya yang merupakan kegiatan memfasilitasi mahasiswa dan 

mahasiswi dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dari bangku kuliah 

terhadap salah satu desa yang dituju. 

 

PKPM periode 2019 yang berlokasi di desa Candimas, Kecamatan Natar, 

Kabupatan Lampung Selatan, dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 s/d 19 

September 2019 dengan mahasiswa berjumlah 12 orang dalam satu desa yang 

berasal dari berbagai jurusan, diantaranya jurusan Sistem Informasi, Sistem 

Komputer, Akuntansi, dan Manajemen serta diharapkan dapat mengembangkan 

potensi yang ada pada desa tersebut. 

 

Program PKPM 2019 diselenggarakan di Desa Candimas memiliki sejumlah 

kegiatan yakni : 

1. Pelatihan inovasi pengolahan jamur tiram menjadi nugget dan kerupuk jamur 

tiram yang bertujuan supaya dapat membantu UKM dalam mengembangkan 

usahanya menjadi lebih beragam dan menambah penghasilan UKM. 

2. Pembuatan kemasan dan merek untuk produk nugget dan kerupuk jamur tiram  

yang bertujuan agar produk dapat dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi dan 

memiliki ciri khas tersendiri sehingga memudahkan konsumen untuk mengenal 

produk nugget dan kerupuk jamur tiram. 

3. Penyuluhan pembuatan laporan keuangan UKM dan penentuan harga pokok 

penjualan serta laba rugi yang bertujuan agar Pemilik UKM dapat memahami 

bagaimana membuat suatu laporan keuangan sehingga dapat mengetahui 

keuntungan dari produk tersebut.. 

4. Pembuatan sosial media sebagai media pemasaran online yang bertujuan supaya 

dapat memasarkan produk dalam lingkup yang lebih luas. 

5. Pembuatan video dokumenter bertujuan untuk membantu Desa Candimas agar 

semua kegiatan yang terdapat di Desa Candimas dapat diketahui masyarakat luas 

dan dapat menjadi tempat untuk mempromosikan hasil dan potensi desa. 
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6. Pembuatan website Desa dan website UKM serta pembuatan banner UKM 

dengan tujuan memberikan kemudahan kepada para pengunjung nantinya untuk 

memahami dan ingin mengunjungi  UKM di Desa Candimas. 

7. Pelatihan dasar - dasar Miscorosoft Office Word dan kerajinan tangan dari stik 

es krim serta sosialisasi manfaat menabung pada usia dini pada pelajar SD N 4 

Candimas yang bertujuan supaya anak usia dini dapat mengetahui dasar - dasar 

Microsoft Office, memanfaatkan limbah dari stik es krim dan menabung sejak 

dini sehingga dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan datang. 

8. Pelatihan pembuatan website dasar dan sosialisasi penggunaan internet secara 

positif pada pelajar SMP N 5 Natar dengan tujuan agar dapat mengetahui dasar 

pembuatan web dan dapat meminimalisir terjadinya penggunaan internet secara 

berlebih dan meminimalisir kerusakan mata. 

9. Pembuatan banner rumah Kepala Dusun dan RT di Dusun Candimas IV 

bertujuan untuk mempermudah tamu yang datang ke Dusun Candimas IV saat 

akan mencari rumah Kepala Dusun dan RT. 

10. Kegiatan senam bersama masyarakat Dusun Candimas IV agar masyarakat 

Dusun Candimas IV kembali melakukan kegiatan senam bersama rutin setiap 

minggunya. 

 

Dengan dilaksanakannya program PKPM diharapkan, Desa Candimas dapat lebih 

maju dalam Bidang Ekonomi dan Teknologi, dan dapat terus mengembangkan 

program - program yang telah kami buat untuk dilaksanakan dalam waktu jangka 

panjang. 

 

 

Bandar Lampung, 01 Oktober 2019   

 


