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KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan dan membuat laporan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang
bertempat di DesaTembelang, KecamatanSuoh, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi
Lampung.
Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kitaNabi
Muhammad SAW.
Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini disusun sebagai salah
satu prasyarat penilaian dari program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)
berdasarkan hasil observasi dan realisasi kerja di DesaTembelang, KecamatanSuoh,
Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.yang dimulai sejak tanggal 20 Juli
sampai dengan 15 Agustus 2020. Tujuan dari penyusunan, sekaligus sebagai
pertanggungjawaban dan sebagai indicator dalam mengetahui sejauh mana program
kegiatan mahasiswa dalam melakukan PKPM dapat terealisasi dengan baik.
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) dan penyusunan ini tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan
baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah
penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
• Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah member semangat,doa dan motivasi
kepada saya.
• Bapak Ir.Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IBI Darmajaya.
• Ibu Aswin,SE.,M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen IBI Darmajaya.
• Bapak Suratman selaku kepala desa dan pembimbing lapangan
• Bapak Samsi S.Pd selaku Kepala Sekolah yang telah member akses dan kemudahan
dalam proses pengajaran dan edukasi pihak sekolah SD Tembelamg.

vii

• Bapak Supardi selaku pemilik UMKM Tembelang Coffee yang telah mengizinkan dan
memberikan pengajaran kepada kami selama kami melakukan kegiatan PKPM.
• Semoga motivasi, saran dan masukan berguna bagi kita semua dan diberkahi Allah
SWT untuk bekal kita diakhirat. Akhir kata penyusun berharap agar dengan adanya
laporan dapat menambah ilmu serta pengalaman di dalam pelaksanaan PKPM serta
ucapan terimakasih atas bimbingannya kepada pihak yang berkaitan dan dapat
bermanfaat untuk kita semua agar pembaca dapat mengambil nilai-nilai yang berguna
untuk dipahami.
WassalamualikumWr.wb
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer
menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). PKPM
merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yaitu sebagai
salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam
perkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat(PKPM) bagi mahasiswa
diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah
pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat.

Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi
dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan penelitian,
mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang terjadi di
masyarakat, menelaah potensi-potensi dan kelemahan masyarakat serta mencari
solusi untuk masalah tersebut. Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat
melalui Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat mahasiswa mengamalkan ilmu,
teknologi, dan ekonomi untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya.
Atau dapat dikatakan bahwa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat membantu dalam
membangun masyarakat. Pelaksanaan PKPM pada masa pandemi Covid-19 periode
genap tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Tembelang Kecamatan Suoh Kabupaten
Lampung Barat.

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu perwujudan
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat.Pengabdian
merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara
teoritis dibangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan
dalam kehidupan masyarakat luas.Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi
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mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk
menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat.
Tujuan utama adanya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah optimalisasi
dan motivasi pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19 supaya mahasiswa
memperoleh pembelajaran yang lebih optimal dan secara langsung dapat
menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam
kehidupan bermasyarakat.Pembelajaran daring tetap harus belajar dengan lancar dan
tetap mengerjakan tugas tepat waktu.
Tujuan lainnya adalah untuk masyarakat dengan mengingatkan dan menjaga
kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan. Disini saya melakukan edukasi
tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang sebagaimana dianjurkan oleh
pemerintah dengan cara membagikan pamflet, masker, dan handsanitizer di Desa
Tembelang Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.
Desa Tembelang adalah tempat yang menjadi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat(PKPM)dimasa pandemi Covid-19 pada periode genap tahun
2020tepatnya

di

Kecamatan

Suoh,

Kabupaten

Lampung

Barat,

Provinsi

Lampung.Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-19 periode ini
tujuannya adalah kegiatan dukungan dan penguatan program Pemerintah dalam
rangka

pencegahan

danpenanggulangan

Covid-19.dan

bertujuan

membantu

penanganan dan mengedukasikan tentang Covid -19 kepada warga dan pelajar yang
ada di desatembelang suapaya terlaksana pemutusan penyebaran Covid-19dan di
Desa Tembelang sendiri memiliki beberapa potensi yang dapat menjadi sumber roda
perekonomian masyarakat setempat seperti berdirinya berberapa UMKM.Namun
potensi-potensi tersebut belum dapat terealisasikan dengan baik sehingga belum
terciptanya optimalilasi dalam pengelolaannya.

UMKM yang saya naungi yaitu mengolah produk hasil bumi (kopi) dan dapat
menghasilkan produk barang yang memiliki nilai jual yang maksimal. Namun
kurangnya sumber daya manusia yang belum cukup maksimal membuat proses
produksi kopi tidak berjalan secara efektif dan efesien. Tidak hanya dalam segi
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sumber daya manusia yang kurang maksimal, namun juga dalam hal penggunaan
teknologi informasi yang belum teroptimalisasi sebagai media promosi melalui media
sosial seperti instagram, facebook, dll..Kegiatan PKPM diharapkan dapat
mengembangkan kepekaan rasa dan memperoleh hasil pengetahuan sosial
mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kegiatan PKPM dapat
membantu proses pembangunan serta membentuk kerja sama dengan baik salah satu
kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembang
pelajaran.

1.2. Rumusan Masalah
Dariasilobservasiyang telah dilaksanakanMahasiswa PKPM IIB Darmajayadi Desa
Tembelang,dapatdirumuskanantaralain:
a. Bagaimana mengembangkan inovasi pada produk Tembelang Coffe?
b. Bagaimana cara mengoptimalkan kemasan dan pembuatan label yang mampu
meningkatkan nilai jual produk?
c. Bagaimana

pemahaman

masyarakat

tentang

covid-19

dan

cara

pencegahannya?
d. Bagaimana cara belajar yang tepat dan dimengerti siswa SD Tembelang pada
masa pandemi saat ini dan juga pemahaman tentang pentingnya protokol
kesehatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan Manfaat PKPM diantaranya yakni:
1.3.1Tujuan
a. Untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan inovasi produk
Tembelang Coffe agar dapat meningkatkan kualitas dan jumlah penjualan
secara maksimal.
b. Untuk mengetahui sistematika pengemasan dan pembuatan label yang menarik.
c. Untuk mengetahui pentingnya protokol kesehatan dan juga cara pencegahan
rantai penularan covid-19.
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d. Untuk mengetahui dan membantu siswa SD Tembelang belajar secara
berkelompok yang didampingi wali kelas dengan jumlah terbatas sesuai
protokol kesehatan.

1.3.2 Manfaat
Manfaat kegiatan PKPM adalah sebagai berikut :
a. Bagi IIB Darmajaya
1. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian Kampus

IBI

Darmajaya khususnya kepada masyarakat di Desa Tembelang.
2. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus
berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat di Desa
Tembelang.
3. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literature mahasiswa yang
akan membuat laporan PKPM.
b. Bagi Mahasiswa
1. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat dipergunakan
untuk menyongsong masa depan yang akan datang.
2. Mendapat nilai lebih yaitu dalam kemandirian, disiplin, tanggungjawab, dan
kepemimpinan.
3. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik kepada
masyarakat serta mendapat pengalaman dan gambaran nyata terhadap apa saja
yang dilakukan selama berada di masyarakat.
c. BagiMasyarakat dan Siswa SD Tembelang
1. Meningkatkan jiwa “Technopreneurship” atau berwirausaha dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan inspirasi dalam memanfaatkan potensi-potensi usaha yang
terdapat di Desa Tembelang.
3. Siswa SD Tembelang dapat memahami dan mengerti situasi belajar pada
masa pandemi covid-19 dan juga pentingnya protokol kesehatan.
d. Bagi UMKM
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1. Terciptanya inovasi baru dalam pengolahan serta pengenalan kopi.
2. Terciptanya kemasan dan pembuatan label yang menarikguna meningkatkan
nilai jual produk.
3. Terciptanya cara yang mudah pemilik UMKM dalam mempromosikan
produknya memlalui media sosial seperti instagram, facebook dll

1.3 Mitra Yang Terlibat
1. UMKM Tembelang Coffe di Desa Tembelang yang dikelola oleh bapak
Supardi yang beralamat di Desa Tembelang Kecamatan Suoh.
2. Masyarakat dan Siswa SD di Desa Tembelang.
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BAB II
Pelaksanaan program

2.1Program program yang di laksanakan
2.1.1Program Utama
a. Memberikan edukasi caramengembangkan inovasi produk UMKM
Tembelang Coffe, karena sebelumnya produk yang dihasilkan masih banyak
kekurangannya. Karena itu perlu adanya pembenahan dalam penyortirab biji
kopi dan juga penggorengannya.
b. Memberikan edukasi caramemilih kemasan dan logo produk Tembelang
Coffe agar memiliki cirri khas tersendiri yang tidak mudah ditiru oleh
pesaing.
2.1.2 Program Tambahan
a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol
kesehatan dengan membagikan pamflet, masker, dan handsanitizer
b. Memberikan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan dan membantu
bimbingan belajar kelompok siswa SD Tembelang.

2.2. Waktu Kegiatan
Table 1 Laporan Kegiatan
No

Kegiatan

Penangung Jawab

Pertemuan dengan kepala Siswa PKPM
1

Waktu
Senin 20 juli 2020

desa untuk meminta izin
PKPM
Pertemuan dengan

2

Siswa PKPM

Selasa 21 juli 2020

Kepala Sekolah dan
Dewan guru untuk
memintaizin melakuan
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edukasi Covid- 19
kepada SDtembelang
Kunjungan kerumah RT

Siswa PKPM

Rabu 22 juli 2020

Siswa PKPM

Kamis 23 juli 2019

Siswa PKPM

Jumat 24juli 2019

Siswa PKPM

Sabtu 25 juli

1,2,3 dan juga perangkat
3

desa melakukan edukasi
tentang pentingnya
protokol kesehatan

Perkenalan tujuan
4

Mahasiswa PKPM di
desa tembelang ke
masyarakat
Kunjungan ke kantor
kecamatan untuk

5

memenuhi persaratan
perijinandan perkenalan
diri
Kunjungan UMKM

6

7

8

2020

Libur

Minggu 26 juli 2020

Melakukan edukasi

siswaPKPM dan

tentang pentingnya

walikelas 1dan 3

protokol kesehatan dan

kekmpok 1

Senin 27 juli 2020

bimbingan belajar
kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker,dan
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handsanitizer
Melakukan edukasi

siswa PKPM dan

tentang pentingnya

walikelas 2 dan 4

protokol kesehatan dan

kekmpok 1

Selasa 28 juli2020

bimbingan belajar
9

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer
Melakukan edukasi

Siswa PKPM dan

tentang pentingnya

walikelas 1 dan 3

protokol kesehatan dan

kelompok 2

Rabu 29 juli 2020

bimbingan belajar
10

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer
Melakukan edukasi

Siswa PKPM dan

tentang pentingnya

wali kelas 2 dan 4

protokol kesehatan dan

kelompok 2

Kamis 30 juli 2020

bimbingan belajar
11

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer

12

Hari Raya Idul Adha

Siswa PKPM

Jum’at 31juli 2020

8

13

Hari Raya Idul Adha

Siswa PKPM

Sabtu 1 agustus2020

Libur

Siswa PKPM

Minggu 2
agustus2020

14

Melakukan edukasi

Siswa PKPM dan

Senin 03

tentang pentingnya

wali kelas 5

agustus2020

Melakukan edukasi

Siswa PKPM dan

Selasa 04

tentang pentingnya

wali kelas 6

agustus2020

Melakukan edukasi

Siswa PKPM dan

Rabu 05

tentang pentingnya

wali kelas 5

agustus2020

protokol kesehatan dan
bimbingan belajar
15

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer

protokol kesehatan dan
bimbingan belajar
16

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer
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protokol kesehatan dan
bimbingan belajar

9

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer
Melakukan edukasi

Siswa PKPM dab

Kamis 06

tentang pentingnya

wali kelas 6

agustus2020

Siswa PKPM

Jumat 07

protokol kesehatan dan
bimbingan belajar
18

kelompok siswa SD
Tembelang, serta
membagikan pamflet,
masker, dan
handsanitizer

19

Membantu penjemuran
kopi
Membantu pengiilingan

20

agustus2020
Siswa PKPM

kopi ke tahap biji siap

Sabtu 08
agustus2020

goring
Membantu dalam

Siswa PKPM

penggorengan kopi
21

Minggu 09
agustus2020

sampai ke tahap
penggilingan menjadi
bubuk kopi

22

Pengemasan kopi

Senen 10
agustus2020

Berdiskusi tentang
23

Siswa PKPM

memilih kemasan dan

Siswa PKPM

Selasa 11
agustus2020

pembuatan logo yang

10

menarik
Proses pengenalan
24

Siswa PKPM

12 agustus2020

Siswa PKPM

13 agustus2020

Siswa PKPM

14 agustus2020

produk melalui media
online seperti instagram,
facebook, dll
Proses pengenalan

25

produk melalui media
online seperti instagram,
facebook, dll
Berpamitan kepada
kepala Desa, rt/rw, dan

26

juga Kepala Sekola dan
Dewan Guru serta
penyelesaian berkas
PKPM
Berpamitan kepada

Siswa PKPM

15 agustus2020

kepala Desa, rt/rw, dan
27

juga Kepala Sekola dan
Dewan Guru serta
penyelesaian berkas
PKPM

2.3Hasil Kegiatan dan Dokumentasi
a. Membantu pengolahan kopi mulai dari penjemuran, penggilingan,
penggorengan, sampai menjadi bubuk kopi kemudian ke tahap pengemasan
dan penjualan. Kemudian pengembangan inovasi produk.
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12

13

Gambar 2.1 Proses pengolahan kopi

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Tembelang tentang
pentingnya protokol kesehatan dengan membagikan pamflet, masker, dan
handsanitizer.
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Gambar 2.2 :Edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan pembagian pamflet, masker, dan handsanitizer

c. Memberikan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan dan membantu
kegiatan bimbinganbelajar kelompok siswa SD Tembelang yang didampingi
oleh wali kelas. Pembagian pamflet, masker, dan handsanitizer.

15

16

Gambar 2.3 : Edukasi tentangpentingnya protokol kesehatan pembagian pamflet, masker, dan hndsntizer. Bimbingan belajar
kelompok SD Tembelang

2.4 Dampak Kegiatan
Dampak dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di
Desa Tembelang yakni:
2.4.1 Program Utama
1. Pemilik UMKM menyadari pentingnya inovasi dalam sebuah usaha yang
bergerak di dalam bidang makanan, inovasi sangat diperlukan bagi mereka
yang menjalankan bisnis baik yang besar maupun yang sedang merintis.
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Pentingnya inovasi yaitu sebagai pembeda atau ciri khas suatu produk, serta
mampu mendorong pertumbuhan bisnis dan membuat bisnis tetap bersaing.
2. Pemilik UMKM menyadari pentingnya kemasan produk dan logo untuk
menambah nilai jual dan daya tarik konsumen.
2.4.2

Program Tambahan

1. Masyarakat di Desa Tembelang semakin peduli akan protokol kesehatan yang
sudah dianjurkan pemerintah serta sudah memulai pola hidup bersih dan
sehat.
2. Siswa SD Tembelang mulai terbantu serta semakin memahami pembelajaran
pada masa pandemi covid-19.
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BAB III
PENUTUP
3.1

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)
di Desa tembelang kecamatan suohLampung baaratyang telah dilaksanakan, dapat
disimpulkan yaitu :
1. Pemilik UMKM bisa lebih memahami tentang pentingnya inovasi suatu
produk.
2. Pemilik UMKM dapat lebih memahami tentang pentingnya memilih kemasan
dan logo yang menarik.
3. Masyrakat Siswa SD Tembelang semakin memahami tentang pentingnya
protokol kesehatan.

3.2 Saran
3.2.1 Bagi UMKM
1. Sebaiknya pemilik UMKM Tembelang Coffe membenahi penyortiran bji kopi
yang akan diolah menjadi kopi bubuk siap konsumsi.
2. Sebaiknya pemilik UMKM Tembelang Coffe haruslebih memperhatikan
proses penggorengan kopi kaena itu sangat mempengaruhi kualitas kopi
seperti rasa, aroma, dan warna kopi.
3. Sebaiknya pemilik UMKM Tembelang Coffe mempertahankan kualitas biji
kopi bahkan bila perlu ditingkatkan lagi dalam penyortiran biji kopi.

3.2.2 Untuk Masyarakat dan Siswa SD Tembelang
1. Mencari dan menggali apa saja potensi-potensi yang ada di dalam Desa, untuk
dapat di olah dan dikembangkan baik secara mandiri ataupun kelompok untuk
menambah penghasilan warga Desa dan membuat lapangan pekerjaan untuk
mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa tembelang.
2. Harus lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam kegiatan organisasi Desa yang dapat
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memberikankontribusi dalam pengembangan karakter

masyarakatyang

cekatan, cerdas dan berakhlak mulia.
3. Harus lebih ditingkatkan produktivitas masyarakat didalam adaptasi ekonomi
di era pandemi saat ini.
4. Harus lebih ditingkatkan lagi pemahaman Siswa SD Tembelang tentang
bahaya covid-19 dan pentingnya protokol kesehatan.

3.3 Rekomendasi
Untuk UMKM Tembelang Coffe agar lebih mempertahankan kualitas biji kopi dan
juga rasa, aroma khas, dan kemasan kopi tersebut agar dapat diingat oleh orang
banyak karena itu adalah yang konsumen butuhkan.Pelajari lebih dalam tentang
teknologi

dan

informasi

untuk

mempromosikan

produk

supaya

dapat

menambahpenjualan yang lebih luas.
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Daftar Pustaka
http://tppm.unsylah.ac.id/Files/Format-Laporan-Akhir-KKN-covid-19.pdf

http://akprind.ac.id/kuliah-kerja-nyata-kkn-tematik-covid-19

http://kkn.unnes.ac.id/lapkkn/114023324122015Desa%20Tratemulyo20141223110650.pdf
http://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembanganhingga-isu-terkini
https://news.detik.com/kolom/d-4946697/sensus-penduduk-dalam-bayang-wabah-corona

https://www.beritasatu.com/claudia-ramadhani/kesehatan/628363/manfaat-aktivitas-fisikdi-masa-pandemi-covid19
https://www.suarakpk.com/2020/03/dampak-positif-kkn-t-bagi-desa.html
https://berita.upi.edu/desa-jatipamor-terima-manfaat-positif-kkn-covid-19/
https://um.ac.id/berita/kkn-um-peduli-masyarakat-terdampak-desa-surabayan/
http://www.ayosemarang.com/read/2020/07/06/59857/victoria-care-luncurkan-programbersih-bersih-rumah-ibadah-cegah-covid-19
https://today.line.me/id/pc/article/Viral+potret+physical+distancing+warga+saat+tahlilan+c
egah+corona-0lormG
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