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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, 

karunia serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan secara tertulis yang 

tertuang dalam bentuk Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). PKPM merupakan salah 

satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta mengeluarkan ide kreatifitas 

dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di Desa atau pinggiran kota.  

PKPM Covid-19 merupakan gagasan untuk mendukung pemerintah dalam membangun 

sumber daya manusia melalui pembelajaran pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam 

mengoptimalkan potensinya di masa pandemi covid-19. Proses pemberdayaan diprioritaskan 

guna membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 sesuai keilmuan masing-

masing dengan menggali potensi yang ada serta mengoptimalkanya. Kegiatan PKPM Covid-19  

ini difokuskan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat di tengah pandemi covid-19 dengan 

membantu memulihkan kesehatan dan ketahanan ekonomi melalui pemberdayaan potensi yang 

ada, dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan desain 

atau rancangan strategis kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang 

berlaku. 

Laporan ini di susun berdasarkan hasil kegian praktek kerja pengabdian masyarakat 

(PKPM) kami yang dilaksanakan selama 30 hari terhitung sejak 20 juli 2020 sampai dengan 15 

agustus 2020 yang bertempat di desa Sukadanaham kecamatan Tanjungkarang Barat. Laporan ini 

disusun untuk melengkapi syarat menyelesaikan kegiatan PKPM IIB Darmajaya. Kami 

menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan PKPM dan penyusunan laporan ini dapat 

terselesaikan berkat bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami 

mengucapkan terimakasih 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. 
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4. Bapak Suwandi 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 Anik Irawati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Akuntansi IBI Darmajaya. 

7. Bapak Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika IIB 

Darmajaya  

8. Ibu Ferdiana Sari, S.E,. M.M. serta jajarannya yang telah membimbing dan membantu setiap 

kegiatan yang kami lakukan. 

9. Bapak Nanang Subagio dan Ibu Yanti selaku pengelola BUMDes  yang telah membantu 

kami dalam pembuatan bahan laporan PKPM. 

10. Masyarakat Desa Sukadanaham yang telah membantu kami dalam kegiatan di lapangan. 

11. 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. 

 

Kami berharap banyak Laporan ini dapat berguna bagi Mahasiswa yang akan menyusun 

Laporan PKPM di Periode Selanjutnya.Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari 

kata sempurna baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca 

sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat kepada kita semua. 

 

Bandar Lampung , 29 Agustus 2020 

 

 

 

Ressy Nia Novitasari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pada era perkembangan saat ini, terutama dibidang teknologi informasi dan bisnis yang sangat 

cepat perubahan akan menimbulkan persaingan dalam dunia bisnis. Didalam dunia bisnis yang 

semakin berkembang pertumbuhuannya akan menimbulkan banyak tantangan dan peluang yang 

harus dihadapi oleh semua pelaku bisnis. Terutama untuk usaha rumah tangga (Home Industry) 

yang baru terjun dalam dunia bisnis. Demikian juga mahasiswa yang tidak dapat lepas dari 

perkembangan ilmu dan teknologi informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran 

yang lebih luas tentang kondisi nyata yang ada di dalam dunia bisnis, sekaligus dapat menambah 

serta membuka cakrawala mahasiswa yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. 

Berdasarkan uraian diatas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan program 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

merupakan salah satu kegiata untuk mahasiswa sebagai persyaratan tugas akhir (Skripsi) 

sekaligus sarana pengembangan ide kreatifitas dalam memanfaatkan potensi yang ada di 

lingkungan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat diharapkan mampu dapat menambah Ilmu dan Wawasan  dalam hidup 

bermasyarakat. Bagi Masyarakat, Kehadiran Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

diharapkan mampu menurunkan ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan agar dapat 

memberikan motivasi dan Inovasi dalam bidang sosial kemasyrakatan.  

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)  Tematik merupakan salah satu 

bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, 

institusional, dan kemitraan  sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi.  Oleh 

karena itu, berdasarkan pertimbangan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan  PKPM periode 

Genap 2019/2020 akan dilaksanakan secara mandiri/individu oleh  mahasiswa dan berlokasi di 

daerah domisili tempat tinggal peserta PKPM dengan  tetap menerapkan prosedur dan protokol 

kesehatan yang ketat, Hal ini juga  bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.  

Pelaksanaan PKPM  secara individu/mandiri akan lebih efektif dari sisi penjagaan diri dari 

penularan daripada secara berkelompok yang justru memiliki potensi penularan lebih  
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besar.Maka dari itu kami melakukan Praktek Kerja Pengebdian Masyarakat (PKPM) secara 

Individu dilingkungan sekitar di alamat JL. Pangeran Bandar Marga No.58 Desa Sukadaham, 

Kec.Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dalam kurun waktu 27 Hari. 

Didalam Lingkungan saya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ada beberapa Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) , Saya memilih beberapa UMKM Batik Tulis dan UMKM Makanan 

menggunakan inovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya dan mengimplementasikan 

pengetahuan dalam bidang ekonomi dan teknologi kepada UMKM yang saya pilih. Disini saya  

membantu produksi dari cara membuatnya hingga menjadi makanan dan dikemasan dengan  

menarik guna agar produk lebih diminati oleh pembeli tersebut, dan membantu cara pembuatan 

batik tulis dari menggambar pola sampai pada pewarnaan. Berdasarkan Uraian diatas saya 

mengangkat judul PKPM  

“PENGEMBANGAN UMKM DENGAN TRANSFORMASI  DIGITAL SERTA SOSIALISASI 

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA SUKADANAHAM” 
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1.2 Rumusan masalah 

 

1.2.1 Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan  inovasi warga dalam 

proses pembuatan produk UMKM  Dapur Nauren. 

1.2.2 Bagaimana cara mengedukasi covid-19 kepada masyarakat desa 

Sukadanaham Kec. Tanjung Karang  Barat.  

1.2.3 Bagaimana cara mengedukasi siswa Paud  manggis  untuk belajar secara 

daring. 

1.2.4 Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan bersih – bersih. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1  Tujuan Umum: 

   Tujuan Umum Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)COVID-19 

sebagai berikut: 

 Mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan kepada pencegahan 

dan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

 Membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga memberi 

manfaat bagi masyarakat. 

 Membekali mahasiswa dengan kemampuan pendekatan masyarakat dan 

membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan 

yang dihadapi masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. 

 Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dan 

mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa. 

 Melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dan 

berkontribusi dalam pencegahan dan penganggulangan COVID-19. 
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 Membantu pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 melalui 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya penanggulangan. 

 

1.3.2    Tujuan khusus  

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). 

 Membantu pemulihan kegiatan UMKM. 

 Mendaftar kan UMKM di media sosial. 

 

1.3.3   Tujuan PKPM Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya    yaitu: 

 Membantu program pemerintah dalam penanggulangan wabah 

Covid-19.  

  Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dalam 

keterlibatan membantu masyarakat khususnya di lingkungan 

keluarga mereka sendiri, tempat tinggalnya dan masyarakat secara 

luas.  

1.3.4 Tujuan PKPM untuk masyarakat Desa Sukadanaham : 

 Untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi warga dalam proses 

pembuatan produk. 

 Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang informasi 

covid-19. 

 Untuk mengedukasi siswa PAUD dalam belajar saat pandemic. 

 Agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan jum;at 

bersih. 
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1.3.1 Manfaat PKPM Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yaitu : 

 

I.  Manfaat bagi Mahasiswa : 

 Memperdalam pengertian dan pemahaman mahasiswa tentang. 

 Cara berpikir dalam menanggulangi permasalahan pandemi Covid-19. 

 Kegunaan hasil pendidikan bagi penganggulangan pandemi Covid-19.  

 Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi 

Covid-19. 

 Mendewasakan cara berpikir mahasiswa dalam melaksanakan setiap 

penelaahan dan pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat 

khususnya dalam permasalahan pandemi Covid-19. 

 Memberikan keterampilan pada mahasiswa dan melakasakan program 

penanggulangan pandemi Covid-19. 

 

II   Manfaat bagi masyarakat Sukadanaham. 

 Meningkatkan keaktifan siswa-siswi yang ada di Desa  Sukadanaham 

Tanjung Karang Barat dengan pendampingan belajar secara online. 

 Memberikan inspirasi bagi siswa-siswi didesa Sukadanaham Tanjung 

Karang Barat dalam upaya memanfaatkan internet sebagai sarana 

pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid 19 dengan bijak. 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Sukadanaham Tanjung 

Karang Barat pentingnya hidup sehat dan mematuhi protocol kesehatan 

disaat pendemi seperti ini. 

 Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat 

setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan 

teknologi. 

 Menumbuhkan inovasi bagi masyarakat di  Desa Sukadanaham.  

 Meningkatkan pengetahuan potensi desa melalui media social. 

 

III   Manfaat bagi Institut Informatika & Bisnis Darmajaya : 
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 Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa 

dengan proses penanggulangan masalah kesehatan di tengah masyarakat.  

  Mendapatkan temuan-temuan di lapangan yang dapat diintegrasikan 

dalam materi perkuliahan dan pengembangan penelitian.  

 Memperoleh hasil dari kegiatan di mana mahasiswa dapat menelaah dan 

merumuskan keadaan atau kondisi nyata masyarakat sebagai penerapan 

ilmu, teknologi, dan seni yang dapat diamalkan sebagai tuntutan nyata.  

 Meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan kerja sama dengan 

instansi lain melalui mahasiswa yang sedang melaksanakan PKPM. 

 

 

 

1.4 Mitra yang Terlibat 

 

Berikut merupakan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Peraktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Sukadanaham Tanjung Karang Barat : 

1.4.1 Ibu lurah Desa Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat  

 

1.4.2 Masyarakat Desa Sukadanaham Tanjung Karang Barat. 

 

1.4.3 Aparat Desa Sukadanaham Tanjung Karang Barat . 

 

1.4.4 UMKM Dapur Nauren. 

 

1.4.5 Ibu kepala sekolah Paud di lingkungan 3 Sukadanaham Kec. Tanjung Karang 

Barat . 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

 

Table 1.1 

Program Kerja 

 

NO. Program Kerja  Keterangan 

1. Penyuluhan  dan Membantu 

Ibu-Ibu Pengupas Bawang 

Putih 

Memberikan penjelasan tentang 

bahayanya COVID-19 serta 

mengarahkan ibu-ibu yang ada untuk 

tetap menjaga kesehatan dan 

kebersihan. Membantu pengupasan 

kulit bawang putih sampai bersih. 

2. Jumat Bersih (bersih-bersih 

rutin yang diadakan di 

kelurahan Sukadanaham) 

Membantu petugas lingkungan 

membersihkan rumput liar dan 

membakarnya 

3. Bersosialisai dengan anak-anak 

di Paud Lingkungan 3 

Mengajak mereka untuk belajar sambil 

bermain dan bagaimana cara mencuci 

tangan dengan baik 

4. Bersosialisasi dengan Ibu-Ibu 

serta mengajarkan mereka 

membuat handsanitezer 

Memberikan arahan terhadap ibu-ibu 

tentang bahayanya COVID-19 dan 

mengajarkan mereka cara pembuatan 

handsanitezer dengan bahan alami dan 

yang ada. 

5 UMKM Makanan Membantu cara pembuatan dari bahan 

belum jadi sampai menjadi makanan 

siap saji. 

6 UMKM Pengrajin Batik Tulis Mengetahui bagaimana cara 
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pembuatan batik tulis sampai cara 

cutting dan mewarnai dengan baik. 

 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Table 2.1 

Waktu Kegiatan 

 

NO. Program Kerja  Waktu Kegiatan 

1. Penyuluhan  dan Membantu 

Ibu-Ibu Pengupas Bawang 

Putih 

23 - 24 JULI 2020   

2. Jumat Bersih (bersih-bersih 

rutin yang diadakan di 

Sukadanaham) 

Setiap Hari Jumat Pagi 

3. Bersosialisai dengan anak-anak 

di Paud Lingkungan 3 

 29 – 30  Juli 2020 

4. Bersosialisasi dengan Ibu-Ibu 

serta mengajarkan mereka 

membuat handsanitezer 

6 Agustus 2020 

5 UMKM Makanan 11 – 12  Agustus 2020 

6 UMKM Pengrajin Batik Tulis 13 – 14  Agustus 2020 
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2.1 Hasil kegiatan dan Dokumentasi  

    

  Pengambilan surat tanda terima dari kelurahan  

             

                           

                                                                         

Gambar 2.1 
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2.1.1 Bimbingan Bersama Anak Paud 

  

Kami melakukan kegiatan bimbingan belajar kepada anak-anak paud dan mengajarkan 

adik-adik cara mencuci tangan yang baik dan benar , dan juga kami bersosialisasi 

tentang adanya virus COVID-19 lalu memberi tahu adik-adik untuk selalu mencuci 

tangan dan menajaga protokol kesehatan.  

 

   Kegiatan Belajar Di Paud Manggis 

 

 

 

 

Gambar 2.2           
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2.1.2 Kegiatan Jumat Bersih  

 

Didesa sukanaham kegian jumat bersih rutin dilakukan. Hal ini dikerenakan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat sukadanaham agar  selalu menjaga kebersihan di 

tengah pandemi seperti ini guna menjaga dan terhindar dari terpaparnya covid-19. 

Program yang saya lakukan adalah ikut membantu kegiatan jumat bersih  selama 

PKPM.  

 

 Kegiatan Jum’at Bersih  

 

 

 



12 
 

 

 

 

      

       Gambar 2.3 
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2.1.3 Sosialisasi Dengan Warga  

 

Banyak warga yang belum paham tentang bahaya dan bagaimana virus covid-19 itu 

bermutasi dari manusia ke manusia jadi program yang saya lakukan adalah 

mengedukasi warga tentang bahaya dan penangulangan covid-19 dan memberi mereka 

arahan cara membuat handsenitaizer sebagai salah satu upaya penyegahan penyebaran 

covid-19.  

 

 Sosialisasi kepada warga 
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Gambar  2.4  
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2.1.4 Pengembangan UMKM  

 

Karena adanya pandemi saat ini sangat berdampak buruk bagi prekonomian hampir 

semua kalangan baik kalangan atas, menengah , terlebih lagi kalangan bawah yang 

menyebabkan mereka harus bisa berkreasi berinovasi menghasilkan pundi – pundi 

rupiah agar bisa terus bertahan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya salah 

satunya ibu nauren yang berinovasi dari keterampilan membuat makanan beliau 

berkreasi membuat jajanan dan makanan yang bisa di jual dan mendatangkan 

keuntungan bagi ibu nauren . program yang saya lakukan membatu proses pembuatan 

dan membantu memasarkan produk yang dikasilkan ibu nauren 

 

 Pengembangan UMKM  
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          Gambar 2.5 

 

 



17 
 

2.1.5 Perpisahan Dengan Kelurahan  

Sudah kurang lebih 1 bulan saya melakukan praktek kerja pengabdian masyarakat. Tidak 

terasa sudah sampai di akhir kegiatan yaitu perpisahan dengan pihak kelurahan saya 

sangat berterima kasih kepada pihak kelurahan Sukadanaham yang suda banyak sekali 

membantu dan mengizinkan saya untuk pelakukan praktek perja pengabdian masyarakat 

( PKPM). 

 

 

 Perpisahan dengan kelurahan 

 

 

  

 

Gambar 2.6 
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2.2 Dampak Kegiatan  

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilakukan di desa sukadanaham 

memberikan dampak positif untuk kita semua tentang pentingnya menjaga diri dari 

lingkungan sekitar di dalam kondisi saat ini.. Dengan adanya kegiatan seperti ini 

mahasiswa dapat memberikan kontribusi untuk desa-desa khususnya untuk desa 

Sukadanaham dan telah di Implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dimana 

mahasiswa mampu berkerja dalam kondisi apapun guna membantu menjawab 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu dengan adanya program PKPM 

ini menandakan adanya sinergi antara masyarakat dengan mahasiswa dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan terhindar dari vuris corona 

(covid-19). 

 

2.2.1 Dampak Kegiatan Belajar 

 

Kegiatan yang saya lakukan selama menjalani PKPM  yaitu bimbingan belajar 

kepada siswa/siswi Paud memberikan dampak positif terhadap mereka. Saya 

mengajarkan cara belajar yang membuat mereka nyaman dan tidak mengganggap 

belajar itu sesuatu yang membosankan. Karena adanya pandemi ini banyak siswa 

yang ketinggalan pelajaran, saya melakukan kegiatan belajar  ini agar adik-adik 

tetap mau melakukan pembelajaran dan semangat walaupun di tengah pandemic 

ini. 

 

2.2.2 Dampak Kegiatan Jum’at Bersih  

 

Adanya kegiatan jum’at bersih yang rutin dilakukan diharapkan meningkatkan 

kesadaran warga pentingnya untuk selalu menjaga kebersihan di tengah wabah 

covid-19 seperti ini. Kegiatan jum’at bersih juga bisa dijadikan sarana mempererat 

hubungan silaturahmi. 
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2.2.3 Dampak kegiatan pengembangan UMKM  

 

Kegiatan pengembangan UMKM dimaksudkan untuk membantu perekonomian 

warga ditengah pandemi. Walaupun sedang ada di krisis prekonomian karena 

wabah covid-19 warga masih memiliki kegiatan yang menghasilkan uang untuk 

bertahan hidup sehari – hari. Saya juga mengajak agar warga bisa terus berinovasi 

dan berkreasi menghasilkan suatu karya dan tidak putus harapan. 

 

2.2.4 Dampak Dari Sosialisasi Terhadap Warga 

 

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. 

  

 

 

  



20 
 

BAB III 

Penutup 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan serangkaian kegiatan dan program kerja yang telah saya lakukan di Desa 

Sukadanaham, Kec.Tj Karang Barat Bandar Lalmpung maka dapat saya simpulkan : 

 Telah dibuat akun Penjualan Makanan untuk mempermudahkan pemesanan. 

 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. 

 Telah membantu Anak-anak Paud untuk mengetahui cara cuci tangan yang benar. 

 Telah mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan juga cara mencegahnya serta 

pembuatan handsanitezer 

 

 

3.2 Saran  

 Sebaiknya pemerintah lebih perhatian mengenai pembentukan UMKM untuk 

kesejahterakan perekonomian masyarakat terlebih lagi saat pandemi seperti ini 

banyaknya masyakat yang kehilangan pekerjaan dengan adanya perhatian dari 

pemerintah untuk mendukung masyarakat berinovasi dan berkreasi ini bisa 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari – hari.   

 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. 

 

 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. 
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 Hendaknya Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB Darmajaya ini 

sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini 

memberikan dampak positif dalam pengembangan 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 

 

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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