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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa atas
karunianya laporan kegiatan PRAKTEK Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) dengan tema : Optimalisasi Teknologi Infomasi dalam
peningkatan ketahanan selama pandemi covid-19. dapat berjalan dengan
lancar di tengah pandemi Covid-19.
Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak
kekuarangan dalam penulisan laporan kegiatan praktek kerja pegabdian
masyarakat. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk
memperbaikinya.
Semoga laporan ini daat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu
implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian
masyarakat. Pengabdian merupakan suatu wujud nyata 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.
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
kemasyarakat. Serta bisa membantu pemerintah untuk menanggulangi
pandemik covid 19 yang sudah berjalan sejak maret 2020 ini.
Tujuan utama adanya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah agar
mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui
keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan,
mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam
kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal diatas, Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya
2020 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap
masyarakat dalam mengembangkan kompetisinya, diharapkan sudah
selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang
pada era globalisasi seperti sekarang ini.
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Dalam program PKPM tahun ini Desa KaliDeras adalah salah satu tempat
yang menjadi pelaksanaan kegiatan PKPM tepatnya di Kecamatan Mesuji
induk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Kalideras ini memiliki 6
dusun dengan penduduk sebanyak 2017 jiwa, yang terdiri dari 1.032 lakilaki dan 985 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 502 dan
mayoritas penduduk Desa ini bekerja di bidang pertanian dan lainnya
sebagai buruh, pemilik usaha mandiri.
Permasalahan

yang

terdapat

di

Desa

Kalideras

dalam

bidang

penanggulangi covid 19 belum maksimal. Dalam hal ini saya melakukan
pengembangan terhadap penanggulangi covid 19 di desa kalideras. Ada
pun terkait masalah kurang nya kepedulian masyarakat terhadap
kebersihan diri, dan kurangnya masyarakat untuk mematuhi protokol
kesehatan yang di anjurkan pemerintah dan IDI ( ikatan Dokter Indonesia).
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1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1.2.1.Bidang kesehatan
1. Bagaimana caranya agar masyarakat sadar dengan hidup sehat ?
2. Bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui penanggulangi
Covid 19 ?
3. Bagai mana caranya masyarakat paham akan penting nya
Memakai Masker ketika bekegiatan di luar rumah ?
1.2.2. Bidang lingkungan
1. Bagaimana cara agar masyarakat bisa menerapkan new Normal
protokol kesehatan yang di rekomedasikan pemerintah ?
2. apa upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan
yang sehat di desa kalideras ?
1.2.3. Bidang pendidikan
1. Bagaimana cara agar siswa bisa belajar dengan mudah di kala
pandemi ?
2. Bagaimana cara agar siswa bisa mengalami peningkatan belajar?

1.3 Tujuan dan Manfaat PKPM
1.3.1Tujuan PKPM
Tujuan PKPM adalah sebagai berikut :
a.

Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.

b. Menanamkan nilai kepribadian : keuletan, etos kerja, tanggung
jawab, kemandirian dan kepemimpinan.
c. Kontribusi nasional yang bisa memecahkan permasalahan di
tengah masyarakat
d. Sebagai saran tidak langsung saran promosi dan branding
institusi
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Manfaat PKPM adalah sebagai berikut :
1.3.2 Manfaat bagi IBI Darmajaya
a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya
pada masyarakat khusus nya Desa Kalideras
b. Mempromosikan kampus IBI Darmajaya yang terkenal akan kampus
Ekonomi Bisnis dan Teknologi Informasi pada masyarakat desa
c. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur
mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat berikutnya.

1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa
a. Mendapatkan nilai lebih didalam kemandirian, disiplin, tanggung
jawab, dan juga kepemimpinan
b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat
dipergunakan untuk menyongsong masa depan yang akan datang
c. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik
kepada masyarakat
d. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa
terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat bekerja
dimasyrakat.
e. Menjadi bahan pembelajaran untuk menimbulkan rasa saling peduli
sesama manusia.

1.3.4 Manfaat Bagi Desa
a. Perangkat desa lebih mudah melakukan sosialisai covid 19.
b. Perangkat desa lebih terbantu dengan adanya tempat cuci tangan di
tempat umum.
c. Lingkungan

permukiman

warga

lebih

penyemprotan disenfekta secara berkala.
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steril

karena

adanya

1.3.5 Manfaat bagi Masyarakat
a. Membantu masyarakat untuk memahami cara terbaik agar tidak
terpapar covid 19.
b. Masyarakat desa memahami pentingnya hidup sehat dan bersih dalam
berkegiatan.
c. Anak-anak sekolah dasar mendapatkan bantuan pembelajaran yang
baik.
d. Para pedagang yang senantiasa harus bejualan dikala pandemi bisa
mengerti pentingnya meggunakan masker
e. Memudahkan masyarakat untuk mencuci tangan di tempat umum.

1.4. Mitra Yang Terlibat

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan karena adanya mitra yang telah terlibat
di antaranya :
a. Dosen pembimbing lapangan
b. Perangkat desa dan masyarakat desa kalideras, kecamatan mesuji,
kabupaten, Ogan Komering Ilir, provinsi Sumatra Selatan.
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM
2.1.Program-program yang dilaksanakan
Tabel 2.1. Kegiatan Bimbingan Belajar dan Senam bersama Anak SD
NO Rencana
kegiatan
1
Bimbingan
belajar

2

Senam
bersama

Tujuan
Untuk memantu
siswa siswi sekolah
dasar dalam
mengerjakan tugas
dan
memaksimalkan
internet sebagai
prasarana belajar
yang baru.
Untuk
memberitahu
kepada siswa siswi
sekolah dasar
dengan pentingnya
menjaga imunitas
tubuh dengan
berolahraga di kala
pandemi ini.
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Penyelesaian keterangan
(hari)
3 hari
Terlaksana

2 hari

Terlaksana

Tabel 2.2. Sosialisasi New Nomal dan Cuci Tangan
NO Rencana
kegiatan
1
Sosialisai new
normal

2

Tujuan

Agar masyarakat
siap dalam
melakukan new
normal dan selalu
bisa mematuhi
protokol
kesehatan yang di
anjurkan.
Sosialisasi cuci Agar masyarakat
tangan dan
dan anak anak
pemasayangan mengetahui
tempat cuci
penting nya
tangan di
menjaga
tempat umum. kebersihan . dan
selalu menerapkan
protokol
kesehatan.

Penyelesaian keterangan
(hari)
2 hari
Terlaksana

4 hari

Terlaksana

Tabel 2.3. Penyemprotan Disinfektan di Lingkungan Desa
o
1

Rencana
N
kegiatan
Penyemprotan
disenfekta ke
rumah warga

Tujuan
Sebagai salah satu
langkah
pencegahan
penularan covid 19
di dalam lingkungan
masyarakat desa
kalideras.
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Pelaksanaan Keterangan
(hari)
2 hari
Terlaksana

Tabel 2.4. Pemansang Tempat Cuci Tangan di Tempat Umum
No Rencana
kegiatan
1
Pembuatan
sekaligus
Pemasangan
tempat cuci
tangan

Tujuan
Agar masyarakat
lebih mudah
mencuci tangan
ketika sedang
berada di tempat
umum dan
membantu
memutus rantai
penyebaran covid
19.

Pelaksanaan Keterangan
(hari)
4 hari
Terlaksana

Tabel 2.5. Pembagian Masker Gratis di Pasar Desa Kali Deras

No Rencana
kegiatan
1
Sosia
lisai sekaligus
pembagian
masker ke
pedagang di
pasar.

Tujuan
Agar pedagang yang
berada di pasar
memahami penting
nya memakai
masker karena
mereka langsung
berinteraksi dengan
banyak orang.

Pelaksanaan Keterangan
(hari)
1 hari
Terlaksana

Tabel 2.6. Sosialisai Covid-19 dengan Media Cetak
No Rencana
kegiatan
1
Pemasangan
banner di
tempat
umum.

Tujuan

Pelaksanaan Keterangan
(hari)
Untuk memudahkan 2 hari
Terlaksana
masyarakat
mendapatkan
informasi mengenai
pencegahan covid
19 dan protokol
kesehatan.

8

Tabel 2.7. Sosialisasi Covid-19 di Sosial Media
No Rencana
kegiatan
1
Sosialisasi
covid 19
melalui media
sosial

Tujuan
Agar target
masyarakat yang
dituju lebih luas dan
lebih bisa masuk ke
dalam pikiran
masyarakat tersebut.
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Pelaksanaan Keterangan
(hari)
4 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

Bimbingan belajar siswa siswi sekolah dasar

2

26 juli 2020

Sosialisai new normal dan cuci tangan terhadap
anak anak pasraman

3

28 juli 2020

Bimbingan belajar siswa siswi sekolah dasar

4

30 juli 2020

Penyemprotan disenfekta

5

03 agustus
2020

Sosialisai sekalikus pembagian masker ke pedagang
pasar.

6

04 agustus
2020
06 agustus
2020
10 agustus
2020
11 agustus
2020
12 agustus
2020
13 agustus
2020
14 agustus
2020
15 agustus
2020

Bimbingan belajar siswa siswi sekolah dasar

7
8
9
10
11
12
13

Pemasangan tempat cuci tangan
Sosoalisasi covid dengan media cetak
Penyemprotan disenfekta
Senam dengan anak anak SD
Sosialisasi covid 19 dimedia social
Senam dengan anak anak SD
Sosialisasi covid 19 dimedia social
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2.3.Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi

2.3.1. Pendampingan belajar siswa siswi sekolah Dasar.
Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan dan dapat
memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Dimana saat
pandemi ini siswa siswi ini tidak dapat bersekolah seperti biasanya
sehingga mereka harus di tuntut mandiri maka dari itu saya
berinisiatif untuk mendampingi mereka belajar dan mengerjakan
tugas yang diberikan oleh gurunya.dengan harapan mereka bisa
mendapatkan ilmu yang baik dan bisa melakuan belajar yang
efektif. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 23 juli ,28 juli
dan 04 agustus 2020,pembelajaran ini saya lakukan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan.

Gambar. 2.1 pendampingn belajar siswa siswi sekolah dasar

2.3.2. Sosialisai cuci tangan dan new Normal
Kegiatan ini saya lakukan pada saat anak anak melaksanakan
pasraman, pada tanggal 26 juli 2020 . dalam kegiatan tersebut saya
melalukan sosialisai cuci tangan dan new normal ke pada anak
anak agar mereka terhindar dari covid 19 dan bisa menerapkan
hidup sehat.
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Gambar 2.2 sosialisasi cuci tangan dan new normal

2.3.3. Penyemprotan Desinfektan
Kegiatan ini saya lakukan karena keresahan yang saya alami di
desa kali deras, belum ada perangkat desa yang mensosialisasi
tentang penyemprotan desinfektan secara berkala. Dengan
demekian pada tanggal 30 juli 2020 , 11 agustus 2020 saya
mengadakan penyemprotan itu dengan tujuan lingkungan
penduduk mennjadi lebih steril dari kunan dan virus

Gambar. 2.3 penyemprotan desinfektan
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2.3.4.

sosialisasi sekaligus pembagian masker kepada pedagang
dipasar.
Pada tanggal 03 agustus 2020 saya melakukan sosialisasi dan
pembagian masker kepada pedagang di pasar karena saya lihat
masih banyak pedagang yang tidak memakai masker dan hal ini
sangat membahayakan bagi dirinya dan oang lain, maka dari itu
saya jugaelakukan bagi bagi masker agar kedepan nya pedagang
tersebut bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan seminggu
kemudia saya kesana sudah banyak perubahan pedaga sudah mulai
memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan.

Gambar. 2.4 sosialisasi sekaligus pembagian masker
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2.3.5. Pemasangan tempat cuci tangan
Keresahan saya yang lain ketika berkeliling desa yaitu saya tidak
ada melihat tempat cuci tangan satupun di tempat umum. Maka
pada tanggal 06 agustus 2020 saya berinisiatif untuk membuat
tempat cuci tangan dan memasangnya di tempat umum seperti
tempat ibadah, balai desa dll. Agar masyarakat selalu bisa
menerapkan hidup sehat dan besih di manapun.

Gambar. 2.5 pemasangan tempat cuci tangan
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2.3.6. Sosialisai covid 19 dengan media cetak
Salah satu cara saya dalam melakukan sosialisai covid 19 dan new
normal dengan media ceta seperti baneer. yang saya pasang di
tempat tempat yang stragis pemasangan ini saya lakukan pada
tanggal 10 Agustus 2020 . dengan tujuan agar masyarakat bisa
mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan melalui media
ceta seperti banner tersebut.

Gambar. 2.6 pemasangan banner protokol kesehatan

2.3.7. Kegiatan senam bersama
Dalam rangkaian untuk menambah uminitas tubuh agar tidak
terpapar covid 19 salah satunya itu berolahraga. Maka dari itu pada
tanggal 12 Agustus 2020, 14 Agustus 2020 saya membuat kegiatan
senam bersama anak anak di komplek dusun 02 desa kali deras.
harapan nya agar ketika saya sudah selesai melakukan PKPM
mereka akan tetep melakukan kegiatan senam bersama tersebut
agar imunitas mereka semakin kuat dan tahan terhadap virus
apapun.
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Gambar 2.7 senam besama

2.3.8. Sisoalisasi covid 19 dengan media sosial
Terlepas dengan sudah dilakukan nya sosialisai dengan media
cetak sepert banner saya juga melakukan sosialisasi dengan
menggunakan media sosial pada tanggal 13 agustus dan 15 agustus
2020 saya mengupload video tentang protokol kesehatan dan tata
cara menghadapi kebiasaan baru.

Gambar.2.8 sosialisasi melalui media sosial
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2.4 .Dampak kegiatan
1. Masyarakat semakin patuh terhadap protokol kesehatan.
2. Pedagang di pasar semakian disiplis terhadap anjuran memakai
masker.
3. Lungkungan masyarakat menjadi lebih bersih dengan
diterapkannya hidup sehat.
4. Masyarakat semakin sadar akan penting nya cuci tangan sesudah
melakukan sesuatu.
5. Anak anak mengerti bagaimana caranya membuat imunitas tubuh
menjadi kuat agar terhindar dari covid 19.
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BAB III
PENUTUP
3.1 kesimpulan
Pelaksanaan praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) tahun 2020 di
desa kali deras kecamatan mesuji kabupaten OKI provinsi sumatra selatan
berjalan dengan baik dan lancar. Progarm yang telah dilaksanakan adalah
8 (delapan) program kerja sesuai dengan tema yang di usung ya itu :
Optimalisasi Teknologi Infomasi dalam peningkatan ketahanan selama
pandemi covid-19. Paertisipasi dan dukungan masyarakat cukup tinggi,
dimana pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat mengambil
manfaatnya dengan maksimal.
Walaupun

program

kerja

PKPM

(Praktek

Kerja

Pengabdian

Masyarakat) berjalan dengan lancar namun ada beberapa kendala dan
hambatan dalam pelaksanaan program seperti cuaca yang tidak
mendukung dan listrik sering mati maka sinyal sering terputus
berpengaruh tehadap program kerja yang akan di lakukan berdampak
terhadap persiapan yang kurang ketika melakukan program kerja. Berbagai
macam program kerja PKPM ini semoga dapat memberika banyak
manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat desa kali deras.

3.2. Saran
3.2.1. Bagi Mahasiswa PKPM
Meningkatkan kekerabatan dan sosialisasi kepada masyarakat desa,
meningkatkan hubungan dengan perangkat desa, dalam penyusunan
progran hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa, dan
lebih meningkatkan disiplin diri dala kegiatan PKPM.
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3.2.2. Bagi Masyarakat
Masyarakat hendaknya mengerti bahwa kegiatan PKPM bukan
hanya untuk kepentingan mahasiswa saja akan tetapi kepentingan
masyarakat desa setempat, dimana mahasiswa hanya sebagai
motivator yang membantu memecahkan masalah sehingga diharapkan
partisipasi masyarakat dalam setiap program kerja PKPM dapat lebih
tinggi.

3.3. Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memberikan solusi pada
permasalahan

yang

dialami

masyarakat

desa-dasa

seperti

pendidikan,ekonomi,serta harus lebih banyak melakukan sosialisasi agar
masyarakat desa bisa bertahan dalam keadaan seperti sekarang ini .
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Lampiran – Lampiran
Dokumentasi Kegiatan
1. Dokumentasi
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2. Media sosial
https://www.instagram.com/tv/CD54wXQJIk9/?igshid=hbzaef0i0g2o
https://www.instagram.com/tv/CDgswPWJxsj/?igshid=1sxahtnhpugko
https://youtu.be/jp4DueAvSBQ
https://www.instagram.com/tv/CDxXYFZJSh6/?igshid=1xy83niitu93g
https://www.instagram.com/tv/CD1OzaTJZG5/?igshid=1pel092y4eols
https://www.instagram.com/tv/CD54wXQJIk9/?igshid=zwrgvk85zbox
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