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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas rahmat dan karunia-Nya ,kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di Desa Kali 

Deres Kec.Mesuji Induk Kabupaten Ogan komering Ilir, Sumatra Selatan. Pada 20 

juli 2020 -15 agustus 2020 dengan baik dan sesuai dengan rencana. 

 Laporan ini disusun berdasarkan beberapa program kerja PKPM ,dengan 

tujuan agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi terhadap program kerja 

dalam rangka penyelesaian kelengkapan administrasi untuk kepentingan penilaian 

mahasiswa PKPM secara keseluruhan. Adapun maksud penulisan laporan ini 

adalah untuk memberikan deskripsi tentang kegiatan peserta Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) serta kejadian dan kondisi yang melingkupinya 

yang dilaksanakan selama kurang lebih 25 hari. 

 Pada kesempatan ini kami selaku penulisan dari laporan ini mengucapkan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu praktik dalam penulisan 

laporan ini , yaitu : 

1. Tuhan yang maha esa , yang telah memberikan berkat serta anugerah yang 

sangat berlimpah pada perjalanan perantauan PKPM kami. 

2. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

3. Bapak Ir.Firmansyah, YA,MBA.,M.Sc. selaku Rektor Institut Bisnis Dan 

Informatika Darmajaya. 

4. Ibu Aswin , SE.,MM selaku ketua jurusan Program Studi Manajemen 

5. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos.,M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan  

6. Bapak Nurul Fauzi, S.E selaku Kepala Desa kali Deres. 

7. Kepada teman dan semua pihak yang telah membantu dalam membuat 

laporan ini. 

 

 



 
 

vii 
 

 Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan Praktek KerjaPengabdian Masyarakat (PKPM). Oleh 

sebab itu , penulisan mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaikinya. 

   Semoga laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini 

bermanfaat bagi para pembaca.  

 

      

      BandarLampung,27 agustus 2020  

 

    

                                                                                           penyusun    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah salah satu bentuk 

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan 

suatu wujud nyata dari ilmu yang tertuang secara otoritis dibangku kuliah untuk 

diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari–hari dimasyarakat. ilmu yang 

diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat 

luas. PKPM bagi Mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 

belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan kesadaran 

hidup dimasyarakat. Bagi masyarakat ,kehadiran mahasiswa diharapkan 

mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial masyarakat. 

 Tujuan utama adanya praktek Kerjs Pengabdian Masyarakat adalah agar 

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan 

dalam masyarakat,dan secara langsung dapat menemukan ,mengidentifikasi 

,merumuskan serta memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 Dalam penyelenggaraan PKPM institute Informatika dan Bisnis (IIB) 2020 

ini,berbeda dari tahun sebelumnya ,karena disituasi pandemic Covid-19 

melanda masyarakat didunia, penyelenggaraan program ini dilakukan secara 

swadaya dan dilakukan diwilayah asal peserta. Pada masa dan situasi pandemic 

Covid-19 membutuhkan pelakuan khusus.mengingat kegiatan dilaksanakan 

dalam koridor mengikuti peraturan penanggulangan pencegahan Covid-19 dari 

pemerintah dimana pembelajaran harus dilakukan secara online, masker 

diwajibkan menjaga jarak dan membiasakan perilaku hidup bersih dan 

sehat.pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan  

bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKPM dengan mengikuti dengan 

mengikuti protocol kesKegiatan PKPM tahun ini dilaksanakan di Desa Kali 

Deres yang bertempat di kecamatan Mesuji kabupaten OKI provinsi Sumatra 

Selatan.Dalam desa kalideres terdiri dari 6 (enam) dusun dengan data jumlah 

penduduk 2017 jiwa. 
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Terdiri dari laki-laki:1032 jiwa, perempuan:985 jiwa dan 502 kk.mayoritas 

mata pencarian penduduk sebagian besar sebagai petani.dari permasalahan yang 

terdapat didesa kalideres adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang gejala covid-19 dan cara pencegahannya.sehinggah 

masyarakat harus membutuhkan media informasi tentang gejala dan 

pencegahanan coviv-19.dengan demikian menjadi tantangan bagi penulis untuk 

mengabdikan diri kepada masyarakat .berdasarkan dari latar belakang 

permasalahan tersebut,penulis membuat laporan praktek pengabdian 

masyarakat (pkpm) ini berjudul :”Sosialisasi Dan Strategi Dalam 

Menganggulangi Covid-19 Didesa Kali Deres Kecamatan mesuji  Indu 

kabupaten OKI  Sumatra Selatan ”  

1.2 Rumusan Masalah 

      1.2.1 Bidang pendidikan  

1) Bagaimana agar siswa dapat mengatasi belajar secara online dimasa  

pandemic ? 

2) Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa SD dalam melalui 

pandampingan belajar ? 

 

 1.2.2 Bidang kesehatan  

1) Bagaimana cara agar masyarakat memahami tentang gejala covid-19 ? 

2) Bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui pencegahan covid-19 ? 

3) Bagaiman cara meningkatkan kesadaran anak dengan pelatihan senam ? 

 

  1.2.3 Bidang lingkungan 

1) Bagaimana caranya agar masyarakat bias menerapkan New Normal 

dengan protocol kesehatan yang direkomundasikan oleh pemerintah ? 

2) Bagaimana cara agar masyarakat dapat mengetahui cuci tangan baik 

dan benar ? 

3) Bagai mana upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan tetap 

sehat selama pandemi ? 



 
 

3 
 

  1.2.4 Bidang Masyarakat  

1) Bagaimana cara agar masyarakat memahami tentang gejala covid-19 ? 

2) Bagaimana  masyarakat dapat mengetahui pencegahan covid-19 ? 

3) Bagaimana agar  siswa dapat mengatasi belajar secara online dimasa 

pandem 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

  1.3.1 Tujuan PKPM adalah sebagai berikut : 

1) Guna memberikan pengalaman kepada Mahasiswa hidup di tengah-

tengah masyarakat. 

2) Melalui PKPM Mahasiswa diharapkan dapat mengasah kecerdasan 

sosial dan emosional dan disamping itu mahasiswa diharapkan dapat 

berlajar mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

masyarakat serta dapat member solusinya. 

      1.3.2 Manfaat PKPM  

           Manfaat PKPM adalah sebagai berikut : 

A. Manfaat bagi IBI Darmajaya 

1. Sebagai bentuknya pemberdayaan dan pengabdian IBI 

darmajaya pada masyarakat khususnya di didesa kalideres. 

2. Mempromosikan kampus IBI Darmajaya yang terkenal akan 

kampus ekonomi Bisnis dan teknologi Darmajaya yang 

teknologi informasu pada masyarakat desa. 

3. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan leteratur 

mahasiswa yang akan membuat laporan praktek kerja 

pengabdian masyarakat berikutnya. 
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B. Manfaat Bagi Mahasiswa 

 

1. Mendapatkan nilai lebih didalam kemandirian ,disiplin 

,tanggung jawab,dan juga kepemimpinan. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat 

dipergunakan untuk menyosong masa depan yang akan dating. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik 

kepada masyarakat . 

4. Memberikan pengalaman gambaran nyata kepada mahasiswa 

terhadap apa saja kegiatan yang dilakuakan pada saat berkerja 

dimasyarakat. 

 

C. Manfaat bagi Desa  

1. Lingkungan tempat tinggal masyarakat tetap terjaga dan sehat 

dengan penyemprotan disinfektan 

2. Tersedianyan tempat cuci tangan ditempat – tempat umum 

3. Terpsangnya banner sebagai media informatika masyarakat 

tentang bahaya coovid-19 dan pencegahanya 

 

D. Manfaat bagi masyarakat  

1. Memudahkan masyarakat mencuci tangan ditempat umum  

2. Perangkat desa lebih mudah melakukan sosialisasi covid-19 

3. Membantu masyarakat untuk memahami cara terbaik agar tidak 

terpapar covid-19 

4. Masyarakat desa memahami pentingnya hidup sehat dan bersih 

5. Siswa dapat memahami pembelajaran  

6. Para Pedagang senantiasa berjualan dikala pandemi bias 

dimengerti pentingnya menggunakan masker 
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1.4 Mitra Yang Terlibat 

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan lancer karena adanya mitra yang 

terlibat diantaranya:Perangkat desa dan Masyarakat Desa kali Deres ,kecamatan 

Mesuji Induk,Kabupat  

BAB II 

Pelaksanaan Program 

 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

        Tabel 2.1 Kegiatan Bimbingan Belajar dan Senam bersama Anak SD 

No 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Penyelesaian 

(hari) 
Keterangan 

1 Bimbingan 

belajar siswa 

SD 

Untuk membantu 

siswa dalam 

mencapai 

keberasilan belajar 

secara optimal 

yang diberikan  

oleh guru secara 

online 

 

 

3 hari Terlaksana  

2 Senam 

bersama 

dengan siswa 

SD 

Untuk menjaga  

imunitas   anak-

anak diajak  

“senam bersama “   

agar daya tahan 

tubuh tetap sehat 

selama masa  

pandemi covid-19. 

2 hari Terlaksana  
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Tabel 2.2 Sosialisasi New Nomal dan Cuci Tangan 

No 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Penyelesaian 

(hari) 

Keterangan 

1 Sosialisasi 

New Normal 

Untuk 

mengedukasi 

masyarakat dalam 

rangka menghadapi 

kebijakan yang 

telah diterapkan 

oleh pemerintah ini 

untuk mengatasi 

penyebaran covid-

19 .Dimana 

masyarakat harus 

berdamai dengan 

Covid-19 yang 

dapat 

melaksanakan new 

normal seperti 

biasanya namun 

tetap harus 

mematuhi protokol 

kesehatan. 

1 hari Terlaksana 

2 Cuci Tangan Untuk mengajarkan 

cara mencuci 

tangan yang baik 

dan benar. Karena 

1 hari Terlaksana 
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dimana mencuci 

tangan adalah salah 

satu protokol 

keksehatan untuk 

pencegah 

penularan covid-

19. 

            

Tabel 2.3 Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Desa 

No 
Rencana 

Kegitan 
Tujuan 

Pelaksanaan 

(hari) 

Keterangan 

1 Penyemprotan 

disinfektan 

Sebagai salah satu  

langkah untuk 

mengantisipasi 

penyebaran virus 

corona (covid-19)  

didesa kali deres. 

2 hari Terlaksana 

 

 

Tabel 2.4 Pemansang Tempat Cuci Tangan di Tempat Umum 

No 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Pelaksanaan 

(hari) 

Keterangan 

1 Pemasangan 

tempat cuci 

tangan  

Dengan 

pemasangan 

tempat cuci tangan 

diharapkan warga 

dapat termotifasi 

untuk menjaga 

pola hidup sehat 

dan sering 

mencuci tangan.  

1 hari Terlaksana 
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Tabel 2.5 Pembagian Masker Gratis di Pasar Desa Kali Deras 

No  Rencana 

Kegiatan 

Tujuan  Pelaksanaan     

(hari) 

Keterangan  

1 Pembagian 

masker gratis  

 upaya sosialisasi  

kepada 

pedagangdan 

pembeli  di pasar 

desa kali deras untuk 

wajib menggunakan 

masker ketika 

berada di luar rumah 

agar tetap 

mempertahankan 

protokol kesehatan 

di masa pandemi. 

1 hari Terlaksana 

 

Tabel 2.6 Sosialisai Covid-19 dengan Media Cetak 

No 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Pelaksanaan 

(hari) 

Keterangan 

 

 

 

Pemasangan 

Banner di 

tempat umum 

Untuk memberikan 

pemahaman covid-

19 pada 

masyarakat agar 

mendapatkan 

informasi 

mengenai cara 

pencegahan covid 

19 dan  masyarakat  

mampu menjaga 

dirinya untuk 

meminimalisir 

1 hari Terlaksana 
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penularan virus 

corona. 

 

  

Tabel 2.7 Sosialisasi Covid-19 di Sosial Media 

 

No 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Pelaksanaan 

(hari) 

Keterangan 

1 Sosialisasi 

Covid-19 di 

Sosial Media 

Media sosial adalah 

media yang biasa 

digunakan oleh 

masyarakat luas 

untuk mendapatkan 

informasi sehingga 

untuk memperluas 

informasi tentang 

pencegahan covid-

19 dan era new 

normal dilakukan 

di media sosial. 

2 hari Terlaksana 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

 Praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat selama 25 hari yaitu dari tanggal 20 juli sampai 

dengan tanggal 15 agustus 2020. Kegiatan ini dilaksanaan di Desa Kali Deras, 

Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki Provinsi Sumatra Selatan. 

Tabel 2.8 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 

No  Tanggal Kegiatan / Program 

1 23 Juli 2020 Bimbingn belajar siswa SD 

2 26 Juli 2020 Sosialisasi new normal dan cuci tangan 
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3 28 Juli 2020 Bimbingan belajar siswa SD 

4 30 Juli 2020 Penyemprotan disinfektan 

5 03 Agustus 

2020 

Pembagian masker di pasar desa kali deras  

6 04 Agustus 

2020 

Bimbingan belajar siswa SD 

7 06 Agustus 

2020 

Penyerahan dan pemasangan tempat cuci tangan 

8 08 Agustus 

2020 

Sosialisasi Covid-19 ddi media sosial 

9 10 Agustus 

2020 

Sosialisasi Covid-19 dengan media cetak 

10 11 Agustus 

2020 

Penyemprotan disinfektan 

11 12 Agustus 

2020 

Senam bersama dengan siswa SD 

12 14 Agustus 

2020 

Senam bersama dengan siswa SD 

13 15 Agustus 

2020 

Sosialisasi Covid-19 di sosial media   

 

2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

2.3.1 Bimbingan belajar siswa SD 

Kegiatan pendampingan dan bimbingan belajar siswa SD bertujuan untuk 

membantu siswa untuk mencapai keberasilan belajar  secara optimal yang 

diberikan oleh guru secara online. Dimana siswa SD dimasa pandemi covid-

19 dituntut untuk belajar secara daring (dalam jaringan ).oleh karena itu saya 

membatu mendampingi siswa agar dapat memahami materi yang diberikan 

oleh guru.Dan  kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal , 23 juli 2020 dan 

tanggal 4 agustus 2020 dalam kegiatan  bimbingan belajar saya melakukan 
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dengan beberapa siswa SD serta  mengikuti protokol kesehatan yang 

dianjurankan pemerintah . 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Gambar 2.3.1 Bimbingan belajar siswa SD 

2.3.2 Kegiatan sosialisasi new normal dan cuci tangan  

Kegiatan Sosialisasi New Normal dan cuci tangan ini dilaksanakan pada  

hari minggu tanggal 26 juli 2020 yang dilakukan ditempat Pasraman Hindu  

di desa kali deres.Dimana kegiatan ini diikuti oleh anak –anak Pasraman  

Desa kalideres. Dalam kegiatan ini menjelaskan tutorial tentang cara 

mencuci tangan dengan baik dan benar serta memberikan informasi tentang 

gejala covid-19 serta memberitahukan agar wajib menggunakan masker 

ketika berada diluar rumah serta mematuhi protokol kesehatapemerintah. 

 

Gambar (a) 2.3.2 Sosialisasi Cara Mencuci tangan 
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Gambar (b) 2.3.2 Sosialisasi Cara Mencuci tangan 

 

2.3.3  Penyemprotan Disinfektan 

Kegiatan Penyemprotan Disinfektan didesa kali deres dilakukan Sebagai 

salah satu  langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (covid-

19).Dimana kegiatan ini melibatkan warga setempat untuk membantu 

kegiatan penyemprotan Disinfektan. Dalam melakukan  penyemprotan 

disinfektan saya mengggunakan beberapa campuran yaitu wipol, baycline,dan 

superpel. 
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                 Gambar (a)2.3.3 Pembuatan Disinfektan 

 

 

 

                   Gambar(b) 2.3.3 Penyemprotan Disinfekta 

 

 2.3.4 Pembagian masker kepada pedagang di pasar kali deras  

Kegiatan pembagian masker kepada pedagang dan pembeli dipasar 

dilaksanakan pada tanggal 03 agustus 2020 tepatnya dipasar desa kali 

deres.kegiatan ini dilakukan pembagian dan upaya sosialisasi  kepada 

pedagang dan pembeli  di pasar untuk wajib menggunakan masker ketika 
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berada di luar rumah agar tetap mempertahankan protokol kesehatan di masa 

pandemi. 

 

Gambar 2.3.4 Pembagian Masker Di Pasar Desa Kali Deras 

 

2.3.5 Penyerahan dan Pemasangan Tempat Cuci Tangan  

Kegiatan penyerahan dan pemasangan tempat cuci tangan dilakukan pada 

tanggal 06 agustus 2020. Pemasangan tempat cuci tangan di lakukan ditempat 

umum  yaitu  masjid, posyandu dan dipasraman Hindu desa kali deres. 

Kegiatan ini bertujuan untuk masyarakat agar dapat termotifasi untuk 

menjaga pola hidup sehat dan sering mencuci tangan serta dengan mudah 

melakukan cuci ditempat umum. 
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Gambar 2.3.5 Penyerahan dan Pemasangan Tempat Cuci Tangan  

 

2.3.6 Sosialisasi Covid-19 Melalui Media Cetak  

Sosialisasi Covid-19 melalui media cetak dengan cara pemasangan Benner 

ditempat umum seperti dikantor desa dan pos kambling.Pemasangan benner 

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman covid-19 pada masyarakat agar 

mendapatkan informasi mengenai cara pencegahan covid 19 dan  masyarakat  

mampu menjaga dirinya untuk meminimalisir penularan virus corona. 
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 Gambar 2.3.6 Pemasangan Banner Pencegahan Covid-19 

 

2.3.7Senam Bersama Dengan Siswa SD  

Kegiatan inisayai lakukan senam bersama dengan siswa Sd untuk menjaga 

imunitas anak –anak agar daya tahan tubuh mereka tetap sehat selama masa  

pandemi covid-19. kegiatan ini dilaksanakan  selama 2 kali yaitu  pada tanggal 

pada tanggal 12 agustus 2020 dan 14 Agustus 2020.Denga tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. 

 

 

Gambar 2.3.7 Senam Bersama Siswa SD 

2.4  Dampak kegiatan 

Berdasarkan penjelasan program kerja diatas Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) yang telah saya lakukan di Desa Kali Deres kec.Mesuji Induk selama 25 
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hari memiliki beberapa dampak kegiatan dampak inilah dapat dilihat bahwa solusi 

yang sudah dapat diatasi yaitu ; 

1. Dampak untuk siswa SD  

Dimana kegiatan ini melakukan pendampingan dan bimbingan 

kepada siswa SD dengan adanya program ini bisa membantu siswa 

dalam menghadapi kesulitan materi yang diberikan oleh guru 

secara online dan mereka lebih semangat dalam belajar. 

2. Dampak untuk masyarakat  

Dimana masyarakat lingkungan sekitar dapat pengetahuan tentang 

pencegahan,pemutusan rantai penyebaran covid-19 dan sigap 

sehingga menjadi desa tangguh dalam menghadapi bencana wabah 

covid-19.serta dapat memberikan perubahan sosial kearah yang 

lebih baik bagi masyarakat.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan PKPM yang berlokasi di Desa kali deres Kecamatan mesuji 

Induk kabupaten OKI pada tanggal 20 juli 2020 sampai tanggal 15 agustus 2020 

maka saya dapat menyimpulkan bahwa program - program yang saya susun dan 

hasil observasi dapat terlaksana dengan baik dan cukup berhasil berkat dari semua 

pihak baik dari rekan satu tim , masyarakat dan perangkat desa.  

Masyarakat sangat mendukung atas program yang saya buat seperti Bimbingan 

belajar siswa SD, Bimbingan belajar siswa SD, Penyemprotan Disinfektan, 

Pembagian masker kepada pedagang di pasar kali deras, Sosialisasi Covid-19 

Melalui Media Cetak,dan Senam Bersama Dengan Siswa SD meskipun program ini 

terlihat  berjalan dengan lancar tetapi banyak hambatan yang telah saya lalui untuk 

melakukan program tersebut dan dapat diatasi.kegiatai  program tim ini 

dilaksanakan pada pagi hari, siang hari,dan sore hari, juga ada yang dilaksanakan 

diluar waktu tersebut.dengan terlaksananya program- program tersebut semoga 

bermanfaat bagi masyarakat didesa kali deres dan semua orang.  

 

3.2. Saran 

       3.2.1 Bagi Mahasiswa PKPM 

1) Diharapkan mahasiswa PKPM telah siap menghadapi permasalahan 

dilokasi PKPM yang bersifat induvidu maupun kelompok. 

2) Ketersiapan ketrampilan serta perencanaan yang lebih matang dan 

terprogram dengan baik sebelum terlaksananya PKPM serta lebih 

sering untuk melakukan koordinasi dengan lain dalam satu 

kelompok dengan warga atau aparat pemerintahan setempat. 

3) Menjadikan segala hal yang dilakukan selama PKPM sebagai bekal 

dalam pembelajaraan hidup masyarakat. 
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      3.2.2 Bagi Masyarakat 

1) Dapat menyempurnakan program mahasiswa PKPM yang 

belum sesuai dan melanjutkan program program yang 

berkelanjutan . 

2) Program – program yang telah dilaksanakan mahasiswa 

PKPM semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. 

 

3.3 Rekomendasi 

 

Berdasarkan PKPM dilaksanakan hasil Rekomendasi dari saya yaitu Untuk pihak 

aparat desa agar lebih memberikkan pelatihan atau masukan kepada masyarakat 

agar lebih meningkatkan kesadaran pola hidup sehat  dan mematuhi protokol 

kesehatan pemeritah dimasa pandemi. 
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LAMPIRAN 

1.lampiran bukti aktivitas  

 

 

  

 

 



 
 

21 
 

   

 

 



 
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


