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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

taufiq dan hidayah-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas praktek kerja 

pengabdian masyarakat (PKPM) dan dapat menyelesaikan laporan PKPM yang 

dilaksanakan pada tanggal 20 juli sampai dengan tanggal 15 agustus 2020.  

Tujuan dilaksanakan praktek kerja pengabdian masyarakat ini adalah salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi pada program S1 fakultas ekonomi dan ilmu 

komputer di perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya Bandar 

Lampung. Kegiatan PKPM merupakan wahana untuk meniti ilmu pengetahuan 

secara langsung ke dunia kerja nyata. Laporan ini disusun berdasarkan data-data 

yang diperoleh selama praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) di Kelurahan 

Sukadana HAM, Kec.Tanjung Karang Barat , Bandar Lampung. 

Laporan PKPM tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan 

laporan PKPM ini khususnya kepada :  

1. Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan serta 

pengetahuan yang diturunkan kepada kami. 

2. Orang Tua kami yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan 

materiil serta doa dan dukungan nya kepada kami. 

3. Bapak Ir. Firmansyah YA,MBA., M.Sc.,selaku Rektor IIB Darmajaya. 

4. Bapak M. Saputra. S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

kami yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang 

sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM 

5. Ibu Aswin, S.E., M.M., Selaku Ketua Jurusan Manajemen IIB Darmajaya. 

6. Ibu Ferdiana Sari, S.E,. M.M. serta jajarannya yang telah membimbing dan 

membantu setiap kegiatan yang kami lakukan. 

7. Masyarakat Desa Sukadanaham yang telah membantu kami dalam kegiatan di 

lapangan. 

8. Ibu Suratini selaku pemilik Pengrajin Batik Tulis di Desa Sukadaham. 
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9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 

mendukung dan membantu kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan 

selama kegiatan PKPM ini. 

 

 

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, maka dengan 

segala kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam 

perbaikan laporan PKPM ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan  PKPM ini 

dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca. 

 

 

 

Bandar Lampung, 20 Agustus 2020 

 

 

Herlina Putri 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan 

Wabah Covid-19 bermula muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 

bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan 

dunia WHO. Lebih dari 620.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 

negara, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 diantaranya 

sembuh.Seperti di negara Italia penyebaran virus corona sangat masif akibat 

masyarakatnya masih beraktivitas diluar rumah seperti biasa. Mengambil pelajaran 

dari kasus Italia maka seharusnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 harus 

dilakukan Social Distancing (jarak sosial) atau dikenal juga dengan upaya 

Lockdown (karantina wilayah). Dengan demikian, di Indonesia pun pemerintah 

telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara 

drastis ekonomi UMKM, karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan 

agar tetap berada didalam rumah, akibatnya perusahaan UMKM terhambat dalam 

penjualan dan juga produksi. Tahun 2020 ketika di berbagai negara di dunia 

mengalami pandemi, musibah akibat penyebaran virus Corona (Covid 19) yang 

sangat mematikan memaksa hampir semua negara memberikan tindakan 

mengamankan masyarakatnya dari penyebaran virus yang mematikan, jumlah 

korban yang terus bertambah setiap hari hingga ratusan orang meninggal. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak penyebaran virus Corona 

Covid 19 segera melakukan berbagai tindakan antisipasi dengan cara menyarankan 

untuk melakukan social distance hingga saran untuk bekerja dari rumah, dan 

menutup semua sektor pelayanan publik.  

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penurunan pendapatan dan bahkan beberapa 

ratus pelaku usaha UMKM telah menutup usahanya setelah pemerintah secara resmi 

mengumumkan agar masyarakat bekerja dari rumah, menutup instansi pelayanan 

publik, dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker serta social distance. 
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Industri batik adalah salah satu industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan 

umum yang mendukung sektor wisata. Selain usaha kecil sektor wisata juga 

menjadi sektor alternatif yang tidak begitu mengalami dampak dalam krisis 

ekonomi. Sektor ini dapat dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan 

pendapatan baik bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Terlebih baru-

baru ini, sebuah studi menyebut jika Covid-19 akan membuat Indonesia mengalami 

penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara 

garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap 

sektor UKM di Indonesia. 

Oleh karena itu setiap daerah yang memiliki potensi berusaha mengoptimalkan 

sektor tersebut potensi di bidang industri kerajinan. Batik Tulis Deandra sebagai 

salah satu sentra industri kerajinan batik tulis di Kelurahan Sukadana Ham tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung yang sangat berpotensi untuk di kembangkan karena 

dari adanya kerajinan batik maka membuka lapangan pekerjaan dan akan 

mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat sekitar. Tetapi semenjak adanya 

virus Covid 19 pangsa pasar dari penjualan Batik Tulis Deandra menurun cukup 

pesat karena banyak pelanggan yang tidak mau datang ke toko karena Covid 19. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka saya memilih judul laporan. 

“PEMBUATAN SOSIAL MEDIA GUNA MENINGKATKAN PENJUALAN 

ONLINE UMKM BATIK TULIS DEANDRA DI SUKADANA HAM 

KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT.” Saya memilih judul tersebut 

dikarenakan berdasarkan kunjungan saya ke UMKM Batik Tulis Deandra Pandemi 

Covid 19 ini sangat mempengaruhi pemasukan usaha batik tulis Deandra, masalah 

itu disebabkan karena pandemi ini memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah 

sehingga banyak pelanggan Batik Tulis Deandra yang kesulitan untuk membeli 

batik karena Batik Tulis Deandra hanya menjual secara offline. oleh sebab itu 

setelah mendengar keluhan pemilik usaha batik tulis Deandra saya memutuskan 

untuk membantu dengan cara membuatkan akun sosial media Batik Tulis Deandra 

untuk mempermudah pelanggan membeli secara online. 

. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan inovasi warga 

dalam proses pembuatan produk UMKM Batik Tulis Deandra ? 

2. Bagaimana cara meningkatkan penjualan produk-produk 

UMKM Batik Tulis Deandra dimasa Pandemi COVID-19? 

3. Mengapa masyarakat perlu mengetahui informasi seputar 

sosialisasi New Normal ini ? 

4. Bagaimana cara mengedukasi COVID-19 kepada masyarakat 

desa Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat ? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat PKPM 

 

1. Tujuan Kegiatan 

Tujuan Khusus Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

COVID-19 sebagai berikut: 

 Mengedukasi tingkat pemahaman masyarakat tentang 

bahaya dan bagaimana cara pencegahan penyebaran 

COVID-19. 

 Pembuatan media edukasi dengan menggunakan media 

sosial maupun secara langsung dalam upaya pencegahan 

COVID-19 bagi; masyarakat. 

 Membuat alat pelindung diri (APD). 

 Mendaftar kan UMKM di media sosial. 
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2. Manfaat Kegiatan 

Bagi Mahasiwa 

a) Mendapat pengalaman pribadi seperti kemampuan dalam 

pengambilan keputusan, rasa tanggungjawab, kemandirian, 

kemampuan berkomunikasi, serta jiwa kepimpinan. 

b) Menjadi bahan pembelajaran dan menumbuhkan jiwa sosial dan 

kewirausahaan. 

c) Mampu menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM). 

 

Bagi Masyarakat 

a) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan 

dan melaksanakan pengembangan desa. 

b) Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kesehatan dan memanfaatkan potensi-potensi 

usaha yang terdapat di Kelurahan Sukadanaham 

Bagi IBI Darmajaya 

Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya 

kepada masyarakat di Kelurahan Sukadana Ham Kec. Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung. 
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1.4 Mitra Yang Terlibat 

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya mitra yang 

terlibat diantaranya :  

1. Perangkat desa dan Masyarakat Kelurahan Sukadana Ham , 

Kecamatan Tanjung Karang barat. 

2. Pemilik UMKM  Bawang Putih , Makanan kecil , Batik Tulis 

Deandra. 

3. Dosen pembimbing lapangan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-Program yang Dilaksanakan 

 

1. Membuat batik tulis dan meningkatkan penjualan batik tulis Deandra 

di Kelurahan Sukadana Ham .  

Saya melakukan proses pembuatan batik tulis dari membuat pola , 

mencanting , dan mewarnai batik tulis tersebut. Selain itu saya memasarkan 

melalui sosial media dengan membuat akun instagram @batiktulis.deandra 

untuk menambah jangkauan pasar Batik Tulis Deandra. Batik Tulis Deandra 

melakukan eksplorasi dan menuangkannya kedalam sebuah kain dengan 

design yang indah. Meskipun Batik Tulis Deandra saat ini berada diantara 

para penggiat batik lampung yang lebih dulu hadir di lampung. Saya  

berharap dengan dibuatnya sosial media dengan akun instagram 

@batiktulis.deandra bisa lebih membantu untuk meningkatkan pasar yang 

lebih luas untuk Batik Tulis Deandra dan mempromosikan produk dari hasil 

para penggiat Batik Tulis Deandra di Kelurahan Sukadana Ham. Semenjak 

ada nya Covid-19 pangsa pasar Batik Tulis Deandra menurun cukup pesat 

karena banyak pelanggan yang tidak mau datang ke toko. Dan Batik Tulis 

Deandra juga sempat menghentikan produksi karena tidak ada pesanan atau 

permintaan sejak wabah corona merebak di Indonesia bahkan pelanggan dari 

dalam kota maupun luar kota membatalkan semua pesanan seiring 

kekhawatiran penyebaran wabah Covid-19,”menghilangnya”pangsa pasar, 

serta resesi ekonomi global yang ikut memburuk. Dengan adanya teknologi 

yang sudah maju saya menyarankan untuk membuat sosial media karena 

Batik Tulis Deandra juga belum memiliki link di sosial media untuk 

memperluas jangkauan pasar . dengan adanya link sosial media yaitu 

instagram @batiktulis.deandra para pelanggan masih bisa tetap memesan 

Batik Tulis tanpa harus datang ke toko dan khawatir penyebaran virus 

Covid-19. Dan dengan adanya sosial media Batik Tulis Deandra tetap masih 
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bisa berproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui online dan 

meningkatkan jangkauan pasar. 

 

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahann Sukadana Ham 

tentang Covid-19 dan New Normal. 

Kelompok mahasiswa PKPM Kelurahan Sukadana Ham Kec. Tanjung 

Karang Barat melakukan Kegiatan Sosialisasi New Normal pada tanggal 

23 juli 2020 yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam 

rangka menghadapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

untuk mengurangi penyebaran covid-19. 

Tema yang diusung dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Adaptasi New 

Normal Sebagai Upaya Mengurangi Penyebaran Covid-19. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menerapkan era new 

normal dimana masyarakat harus mematuhi protocol kesehatan sehingga 

dapat melakukan aktifitas seperti biasa. 

 

3. Melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan Kelurahan Sukadana 

Ham.  

Kelompok kami melakukan kegiatan bersih-bersih rutin setiap hari jumat  

untuk membantu menjaga kebersihan di lingkungan Sukadana ham. 

4. Pendampingan Murid Paud Kenanga Pratiwi di Sukadanaham 

Dalam keadaan pandemic Covid yang terjadi, pemerintah memutuskan 

untuk memberhentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dialihkan 

dengan belajar mengajar via online. Salah satu kendala yang di rasakan 

masyarakat sekitar kelurahan Sukadanaham adalah sulit mengoperasikan 

system belajar online, sehingga salah satu paud yang ada di Lingkunan 
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Sukadanaham memutuskan untuk tetap melakukan belajar mengajar 

disekolah tetapi dengan system sift, setiap satu hari hanya dua sampai tiga 

murid saja. Kegiatan yang kami lakukan disana adalah sosialisasi tentang 

covid 19, seberapa pentingnya menggunakan masker dan mengajarkan 

bagaimana cara cuci tangan. 

 

5. Membantu mengembangkan UMKM yang bergerak dibidang makanan 

burger dan ketan susu 

Yang kami lakukan pada UMKM tersebut adalah pembuatan merek/brand 

pada UMKM tersebut dan memasarkan makanan burger dan ketan susu 

melalui sosial media . kami membuat akun instagram @dapurmauren agar 

memudahkan penjual memasarkan produk makanannya. 

 

 

6. Mengajak masyarakat membuat APD yaitu membuat handsanitizer via 

zoom  

Melihat dari keadaan yang terjadi saat ini salah satu tujuan dari PKPM dari 

rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19 salah satu upaya yang kami 

lakukan adalah mengajak kaum milenial membuat handsanitizer melalui via 

zoom . bahan yang kami gunakan untuk membuat handsanitzer adalah aloe 

vera , alcohol 70% , dan baby oil dicampurkan dalam satu wadah sehingga 

menjadi handsanitizer. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

 

Waktu Kegiatan 

Minggu 1 23 JULI 2020 

 Sosialisasi pada masyarakat mengenai Covid-19 dan New 

Normal di kelurahan sukadanaham 

24 JULI 2020 

 Melakukan kegiatan bersih-bersih dikelurahan 

sukadanaham 

Minggu 2 SENIN 27 JULI 2020 

 Pendampingan belajar pada anak-anak paud kenanga 

pratiwi di lingkungan RT 03 

SELASA 28 JULI 2020 

 Acara dari kelurahan, kedatangan bawaslu 

JUMAT 31 JULI 2020 

 Bersih-bersih dilingkungan kelurahan sukadanaham 

 

Minggu 3 RABU-KAMIS 5-6 AGUSTUS 2020 

 Mengajak milenial / masyarakat masyarakat RT 03 untuk 

membuat handsanitazer 

JUMAT 7 AGUSTUS 2020 

 Bersih-bersih di lingkungan kelurahan sukadanaham  
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 

Mengambil Surat Izin Resmi dari Kelurahan Sukadanaham yang di Tanda 

tangani oleh Ibu Lurah, Bahwa kami resmi di perbolehkan untuk melaksanakan 

PKPM di Kelurahan Sukadanaham. 

Gambar 1.1 

Penyerahan Surat Izin Dari Ibu Lurah 

 

 

 

2.3.1 Sosialisasi tentang covid-19 dan new normal kepada masyarakat lingkungan 

03 Kelurahan Sukadanaham 

Menemui kepala lingkungan 03 Kelurahan Sukadanaham untuk meminta izin 

ingin melakukan sosialisasi tentang covid-19 dan new normal kepada masyarakat  

lingkungan 03 Kelurahan Sukadanaham, kami juga memberitahu cara 

pencegahan dan bagaimana cara memutus rantai penyebaran covid-19. 
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Gambar 1.2 

Pemberian Materi Sosialisasi tentang covid-19 dan new normal 

 

 

Gambar 1.3 

Foto Bersama Kepaala Lingkungan 03 dan Ibu RT 01 

 

2.3.2 Bersih-bersih Rutin Mingguan di lingkungan Kelurahan Sukadanaham 

setiap hari jumat 

Setiap hari jumat program kerja yang saya lakukan yaitu bersih-bersih bersama 

seluruh masyarakat Kelurahan Sukadanaham yang di adakan oleh Ibu Lurah 

Sukadanaham. Agar lingkungan tetap bersih, nyaman serta terhindar dari 

penyakit. 

Gambar 1.4 
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Foto saat sedang Bersih-Bersih Lingkungan 

  

 

Gambar 1.5 

Foto Bersama masyarakat Selurahan Sukadanaham dan Ibu Lurah 

   

 

2.3.3 Pendampingan belajar pada siswa-siswi Paud Kenanga Pratiwi di 

Kelurahan Sukadanaham 

Membantu proses belajar mengajar siswa-siswi Paud Kenanga Pratiwi, saya juga 

mengajarkan mereka selalu gunakan masker kemanapun mereka pergi dan 

mengajarkan cara mencuci tangan yang baik dan bener untuk mencegah 

penyebaran covid-19, dan mengajarkan mereka selalu gunakan handsanitaizer 

setiap habis memegang benda apapun. 
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Gambar 1.6 

Mengajari murid paud yang kesulitan baca dan tulis 

 

 

Gambar 1.7 

Mengajarkan Cara Cuci Tangan yang baik dan benar melalui tontonan vidio  

 

2.3.4 Mengembangakan UMKM Bawang Putih di Kelurahan Sukadanaham 

Saya membantu memasarkan secara online melalui media E- Commerce dan 

media social instagram dengan mencantumkan langsung kontak pemilik UMKM 

Bawang Putih di instagram yang saya buatkan untuk UMKM tersebut. Saya juga 

memabantu karyawan disana dalam proses pengupasan hingga pengemasan dan 

siap untuk di jual. 



19 
 

Gambar 1.8 

Pelatihan cara dan maanfaat pemasaran online 

 

 

Gambar 1.9 

Membantu Pengupasan Bawang hingga siap di kemas 

 

2.3.5 Mengajak dan mengajarkan Generasi Milenial / Pemuda Pemudi Kelurahan 

Sukadanaham untuk membuat handsanitazer secara daring 

Saya mengajak dan mengajarkan Generasi Milenial / Pemuda Pemudi Kelurahan 

Sukadanaham untuk membuat handsanitazer secara daring via zoom agar mereka 

bisa mendapatkan handsanitaizer dengan harga yang minim dengan cara 
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membuat handsanitaizer sendiri di rumah masing-masing dengan bahan-bahan 

alami yang terjangkau dan mudah di dapatkan. 

Gambar 2.0 

Mengajarkan proses pembuatan handsanitaizer secara daring 

 

2.3.6 Mengembangkan UMKM Roti Isi Dapurnaueren di Kelurahan Sukadanaham 

Saya melakukan inovasi yang lebih modern berupa kemasan yang lebih layak, 

dan label pada kemasan. Kemudian saya membantu memasarkan melalui media 

E- Commerce dan media social seperti instagram dan facebook. Saya juga 

memberikan inovasi rasa lainnya kepada pemilik UMKM. Dan membantu 

pemilik untuk dapat mengetahui besaran dana yang dikeluarkan dalam sekali 

produksi secara lebih sistematis. Saya juga membantu pemilik untuk dapat 

mengetahui besaran laba dari setiap penjualan. Dan saya membatu proses 

pembuatannya. 
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Gambar 2.1 

Mebantu Proses Pembuatan Roti Isi 

 

Gambar 2.2 

Pemberian Label dan Kemasan yang layak kepada UMKM 

 

2.3.7 Mengembangkan UMKM Batik Tulis Deandra 

Saya membantu memasarkan secara online melalui media E- Commerce dan 

media social instagram dan membuatkan website dengan mencantumkan 

langsung kontak pemilik UMKM Batik Tulis di instagram  dan website yang 
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saya buatkan untuk UMKM tersebut. Saya juga belajar cara membuat batik tulis, 

dari proses menggambar, pencantingan, hingga pewarnaan. 

Gambar 2.3 

Proses Pembuatan Batik Tulis 
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Gambar 2.4 

Foto bersama pemilik batik tulis dandra setelah membuatkan instagram dan website 

untuk batik tulis deandra 

 

 

2.3.8 Pelepasan/Perpisahaan PKPM 2020 di Kelurahan Sukadanaham 

Pelepasan/Perpisahaan PKPM 2020 di Kelurahan Sukadanaham 

dan penyerahan plakat dan kenang-kenangan sebagai tanda terimakasih kami karna 

telah di perbolehkan melaksanakan PKPM di Kelurahan Sukadanaham 

Gambar 2.5 

Penyerahan Pelakat dan Kenang-kenangan untuk Kelurahan Sukadanham 
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2.4 Dampak Kegiatan 

1. Dampak untuk UMKM 

Sebagai pemilik UMKM, mereka dapat mendapatkan pengetahuan 

dan penekanan biaya produksi , sehingga keuntungan yang mereka 

dapatkan bisa lebih besar di bandingkan sebelumnya. Dengan 

menambahkan inovasi juga dapat meningkatkan penjualan dan 

pemanfaatan produk.. Pengenalan inovasi yang berbagai macam 

membuat pemilik memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan 

mereka.   

Pemasaran yang tepat merupakan hal yang wajib di ketahui oleh 

pemilik, sehingga disini saya juga menjelaskan cara memasarkan 

selain secara langsung tapi bisa juga secara online. Teknologi saat ini 

sudah merupakan hal yang sangat di gemari dan banyak yang sudah 

mengerti cara penggunaannya, sehingga ini merupakan peluang 

untuk pemilik memasarkan produk menggunakan Teknologi 

Informasi dengan baik. 

 

2. Dampak untuk Masyarakat 

Sebelum adannya kegiatan sosialisasi para warga masih asing dengan 

covid-19. Informasi yang mereka dapatkan pun masih terbilang 

ambigu dan tidak jelas sumbernya dari mana. Akan tetapi dengan 

adanya sosialisasi ini diharapkan bisa membuka wawasan warga 

untuk tau lebih jauh dan pahan tentang yang sebenarnya terjadi saat 

pandemi dan apa itu sebenarnya covid-19, bahaya dan cara 

penanggulangan yang benar seperti apa itu yang saya sosialisasikan 

atau saya informasikan kepada warga dari sumber yang terpercaya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan dan program kerja yang telah saya lakukan di 

Desa Sukadanaham, Kec.Tanjung Karang Barat Bandar Lampung maka dapat saya 

simpulkan : 

1. Telah dibuat akun sosial media Penjualan Batik Tulis Deandra untuk 

memperluas jangkauan pasar. 

2. Telah mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan juga cara mencegah 

penyebaran luas virus COVID-19. 

3. Telah mengajarkan kepada murid paud Kenanga Pratiwi di Kelurahan 

Sukadana Ham  pentingnya menggunakan masker dan rajin mencuci 

tangan di era New Normal. 

4. Telah dibuat desain inovasi dan Packaging yang baru, untuk membantu 

UMKM Makanan agar memiliki nilai lebih dan ciri khas dari produknya. 

Selain itu inovasi ini juga membantu meningkatkan penjualan. 

5. Telah mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan juga cara mencegahnya 

serta pembuatan APD yaitu membuat handsanitezer via zoom. 

 

3.2 Saran 

1. Kepada ketua lingkungan masyarakat  dapat memberikan penyuluhan 

ataupun sosialisasi rutin agar masyarakat tetap mengenakan protokol 

kesehatan terlebih pada lokasi masing masing  

 

2. Hendaknya jum’at bersih juga dilakukan rutin tidak hanya saat pandemi 

seperti ini tetapi setelah pandemi ini berlalu juga diharapkan jum’at bersih 

tetap berjalan guna mempererat hubungan silatuhrami dan gotong royong 

sesama warga. 

 

3. Hendaknya Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB 

Darmajaya ini sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, 

karena kegiatan ini memberikan dampak positif dalam pengembangan 
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karakter mahasiswa serta meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa 

terhadap sesama dan terhadap lingkungan sekitar, melatih mahasiswa 

berifikir lebih kreatif belajar menjadi pemecahan masalah di dalam 

masyaratkat dan bercermin dan bersyukur karena dapat mengenyam 

pendidikan tingkat lanjut 

 

 

4. Sebaiknya Sistem belajar siswa di sekolah juga mulai dikenalkan dengan 

alat elektronik untuk menunjang pembelajaran karena di era 4.0 saat ini 

media elektronik sangat maju pesat ini diharapkan agar para siswa tidak 

ketinggalan belajar atau pengetahuan yang mulai meluas dan semuanya di 

akses melalui media sosial. 

 

3.3 Rekomendasi 

Banyaknya potensi yang bisa di kembangan di desa Sukadanaham 

kecamatan Tanjung Karang Barat sehingga saya merekomendasikan untuk 

kegiatan PKPM tahun besok bisa di lakukan di desa sukadanaham. 

Terdapat beberapa UMKM yang harus terus di kembangakan dan 

membutuhkan campur tangan mahasiswa agar UMKM tersebut bisa terus 

berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman . 
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Lampiran-lampiran 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku Profil Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota 

Bandar Lampung 2008 

Buku Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Covid-19, 

Pedoman Penyusunan dan Penelitian Laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat. 

 

 

 


