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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan secara tertulis yang 

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

Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu alternatif kegiatan untuk 

mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta mengeluarkan ide kreativitas dalam 

memanfaatkan sumber daya potensial yang berada di suatu perkampungan. 

 
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2020 dilaksanakan 

selama 27 hari oleh Perguruan Tinggi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

Jurusan Manajemen. Kecamatan Tanjung Senang Kelurahan Way Kandis 

merupakan lokasi sasaran kegiatan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) yang beranggotakan 4 Mahasiswa/i , namun terbagi kembali menjadi 

individu dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan kita semua 

untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang dan arus mematuhi 

protokol kesehatan yang ada. 

 
Laporan ini saya susun dengan maksud untuk melengkapi syarat 

menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB 

DARMAJAYA. Saya menyadari bahwa penulisan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas dari bantuan dan arahan dari semua 

pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada saya 

selama menjalankan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dari 

awal pembuatan hingga selesai. 

2. Ayah dan Ibu saya beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat, 

do’a serta motivasi. 

3. Bapak A.K. Yohanson.S.Ag.,M.M selaku dosen pembimbing lapangan 

(DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang 

sangat membantu dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) sampai penulisan laporan. 
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4. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc . Selaku Rektor IIB 

DARMAJAYA. 

5. Ibu Aswin, S.E.,MM Ketua Jurusan Manajemen IIB DARMAJAYA. 

6. Bapak Rizkar Rais, S.E selaku Lurah Way Kandis, Bandar Lampung beserta 

jajarannya yang telah memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan 

yang saya lakukan. 

7. Bapak Edi Agus Purwanto yang telah menerima saya untuk ikut serta 

mengembangkan UMKM Gula. 

8. Kedua Orang tua yang selalu memberikan cinta kasih dan doa nya. 

9. Seluruh masyarakat Kelurahan Way Kandis yang telah membantu kegiatan 

selama PKPM. 

10. Rekan-rekan kelompok 04 yang menjadi rekan terbaik dari awal hingga 

berakhirnya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

 
Saya menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu demi sempurna 

nya laporan ini saya mengharapkan sarana dan kritik yang dapat membangun untuk 

mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

 

 

Bandar Lampung, 28 Agustus 2020 

 

 

 

 

Dita Elfira 

1712110195 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan langkah awal 

bagi mahasiswa dalam pengenalan lingkungan sebelum terjun ke masyarakat 

dan dunia kerja. Dengan adanya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja 

dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam 

waktu mekanisme kerja dan persyaratan tertentu. Bagi masyarakat kehadiran 

mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang 

sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi Perguruan Tinggi sebagai 

jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK 

pada khususnya. 

 
Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun ini 

bertepatan dengan masa pandemi yang kita kenal sebagai covid-19 yang di 

sebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang 

dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Beberapa jenis 

coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai 

dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Asal 

mula penyakit covid-19 ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada bulan desember 

2019 ini sekarang menjadi sebuah Pandemi yang terjadi di banyak negara di 

seluruh dunia termasuk juga di daerah Lampung. 

 
Program ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu mahasiswa 

dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya secara nyata dan handal 

sehingga dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat dan 

pengembangan UMKM nya. 
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Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilakukan dalam waktu 

1(satu) bulan secara individu yang bersifat mengabdi dan kepekaan kepada 

masyarakat. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB Darmajaya) bekerja 

sama dengan Kota dan Kabupaten daerah tempat tinggal mahasiswa. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan berkaitan dengan berbagai 

sektor pembangunan . Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral, Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) dapat menjamin diperolehnya pengalaman belajar 

melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara kongrit yang bermanfaat 

bagi mahasiswa dimana kami ditempatkan. 

 
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilaksanakan pada 20 Juli 

2020 s.d 15 Agustus 2020 yang bertempat di desa Way Kandis Kecamatan 

Tanjung Senang dengan sasaran UMKM pada daerah sekitar. Adapun 

program-program yang akan dilaksanakan antara lain survey mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM, menanggulangi 

permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM, dan mengimplementasi 

program penanggulan permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM. 

 
Adapun kunci keberhasilan program ini adalah kerjasama antara pihak yang 

terlibat serta penerapan ilmiu-ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan tetap 

membawa nilai-nilai kebersamaan, berfikir cerdas dan kreatif serta peduli 

terhadap masyarakat. 

 
Pada era saat ini terutama perkembangan di bidang teknologi informasi dan 

bisnis yang sangat cepat, perubahan ini menimbulkan persaingan pada dunia 

usaha khususnya rumah tangga yang mengharuskan para pelaku bisnis untuk 

terus berinovasi dan tetap berkarya agar usaha yang telah dijalani tetap 

berjalan. Dengan adanya pandemi covid-19 ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi para pelaku bisnis dan juga untuk terus berinovasi dan tidak berhenti 



3 
 

berkarya meskipun sedang menghadapi pandemi covid-19. Dengan demikian 

mahasiswa dapat menambah pengalaman serta membuka Wawasannya yang 

tidak didapatkan selama perkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) bagi Mahasiswa diharapkan dapat menambah Ilmu dan Wawasan 

dalam hidup bermasyarakat dan tata cara mengembangkan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Dengan adanya kedatangan mahasiwa Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan dapat membantu memberikan 

motivasi dan inovasi dalam bidang sosial. Intitut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya tahun 2020 bekerja sama dengan aparat kelurahan dan warga Way 

Kandis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

dalam waktu 27 Hari. Masyarakat Way Kandis bermata pencaharian sebagai 

petani, pedagang, peternak. Adapun berbagai usaha lainnya yakni pempek, 

gula pasir, dan pembuatan tempe juga susu kedelai. Di daerah Way Kandis ini 

belum memiliki kemampuan dasar dan pengetahuan yang baik sehingga 

menjadikan salah satu kendala untuk mengembangkan potensi di desa ini. Oleh 

karena itu, kami mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

IIB DARMAJAYA berupaya membantu mengembangkan Way Kandis dengan 

cara mengimplementasikan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan teknologi 

kepada masyarakat dalam proses pengemasan serta pemasaran produk secara 

online guna meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Dengan adanya 

inovasi ini, di harapkan dapat menambah penghasilan masyarakat Way kandis 

supaya lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan upaya diatas saya mencoba 

mengangkat judul PKPM adalah “ STRATEGI PENGEMBANGAN 

BISNIS UMKM GULA DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA 

ONLINE “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM), rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana cara mengembangkan bisnis online di masa pandemi covid-19 ? 

2. Apa saja strategi bisnis yang harus diterapkan pada saat pandemi covid-19 ? 

3. Bagaimana menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit corona di masa 

pandemi covid-19 ? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

a. Mahasiswa mampu memberikan ide dan solusi terhadap permasalahan 

pengembangan UMKM berdasarkan hasil observasi dan penelitian 

akademis. 

b. Menerapkan hidup sehat agar terhindar dari penyakit dengan cara 

mengajarkan masyarakat untuk mencuci tangan dan memakai masker. 

c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap masyarakat . 

d. Mahasiwa membantu program kerja dan menjalin hubungan 

silaturahmi yang lebih baik dan hubungan kemitraan untuk daya saing 

terhadap pelaku bisnis. 

e. Mahasiswa dapat memiliki rasa tanggung jawab dengan melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 
2. Manfaat 

Manfaat bagi Mahasiswa/i 

3.4 Mendewasakan cara berfikir dan daya nalar mahasiswa dalam 

melakukan pemecahan masalah yang di hadapi masyarakat di masa 

pandemi covid-19. 

3.5 Memberikan ide dan motivasi dalam upaya memanfaatkan potensi- 

potensi usaha yang ada di kelurahan Way Kandis. 

3.6 Membantu UMKM mengelola proses pengemasan agar memiliki 

nilai jual. 
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3.7 Membantu meningkatkan pengembangan UMKM. 

3.8 Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk usaha nya agar 

tetap maju dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi di masa 

pandemi covid-19 ini. 

3.9 Menciptakan hubungan baik antara masyarakat dengan Intitut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

3.10 Membantu sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab mahasiswa 

terhadap kemajuan masyarakat. 

 
Manfaat bagi IIB DARMAJAYA 

a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan 

masyarakat sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan. 

b. Mampu membawa perubahan bagi masyarakat di masa yang akan 

datang. 

c.  Media sarana untuk mempromosikan kampus IIB DARMAJAYA 

di tempat PKPM berlangsung. 

d. Mahasiswa diharapkan mamu mempertegas eksistensi perguruan 

tinggi sebagai lembaga yang mampu melahirkan kader-kader yang 

membawa perubahan bagi masyarakat. 

e. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya mempertegas kehadirannya ditengah-tengah 

masyarakat. 

f. Mahasiswa diharapkan mampun meningkatkan level Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya kearah yang lebih baik dan 

berkualitas 
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1.4 Mitra Yang Terlibat 

Untuk mitra yang terlibat dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM), antara lain : 

a. Aparat kelurahan Way Kandis 

b. Pelaku Bisnis (UMKM) Gula 

c. Pelaku Bisnis Masker Kain 

d. Masyarakat Way Kandis 

e. Para konsumen yang telah membeli produk Gulanya.Wanto 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 
1.1 Program-Program Yang Dilaksanakan 

Berikut ini Program-program yang dilaksanakan pada masa PKPM sebagai 

berikut : 

1.1.1 Menyerahkan surat persetujuan kepada UMKM 

Menyerahkan surat persetujuan ke UMKM agar tidak keberatan 

dengan kedatangan saya untuk belajar dan membantu menginovasi 

UMKM tersebut. 

1.1.2 Membantu UMKM Gulanya.wanto 

Dalam kegiatan ini saya membantu UMKM Gula untuk pengemasan 

dan membantu memasarkan produk gula secara online. 

1.1.3 Membuat akun sosial media untuk produk Gula 

Dalam pembuatan media sosial guna informasi seputar UMKM Gula 

agar dapat dikenal secara meluas. 

1.1.4 Membuat desain Banner dan Id card 

Membuat desain Banner untuk UMKM dan Kelurahan agar 

masyarakat sekitar dapat mengenal/mengetahui bahwa saya 

merupakan mahasiswa IIB DARMAJAYA yang sedang 

melaksanakan PKPM. 

1.1.5 Membantu persiapan 17 Agustus 

Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 

saya membantu masyarakat kelurahan Way Kandis memasang 

Bendera Merah Putih untuk mengenang jasa para Pahlawan kita yang 

telah gugur mendahului kita. Serta mengajak para pemuda sekitar 

untuk saling menyadarkan bahwa kita cinta tanah air. 

 
1.2 Waktu Kegiatan 

Waktu kegiatan PKPM dari tanggal 20 Juli sampai 15 Agustus 2020. 

Dimulai pada tanggal 20 Juli saya mengunjungi kelurahan Way Kandis 

untuk berkenalan dengan masyarakat setempat dan memperkenalkan diri 
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bahwa saya berasal dari kampus IIB DARMAJAYA dan masyarakat sekitar 

merespon kedatangan saya dengan baik. Pada tanggal 21 Juli sampai 27 Juli 

saya berkunjung dan membantu ke tempat UMKM Gula yang berada di 

kelurahan Way Kandis. Pada tanggal 30 Juli mendatangi konveksi masker 

untuk nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar. Pada tanggal 3 

Agustus saya membuat Handsinitizer untuk ditempatkan di sekitaran 

kelurahan Way Kandis. Pada Tanggal 10 Agustus sampai 11 Agustus 

membantu masyarakat. Dan terakhir pada tanggal 15 Agustus saya datang 

ke kelurahan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak lurah telah 

mengizinkan saya melaksanakan Prakter Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di kelurahan Way Kandis. 

 
1.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Berikut ini kegiatan dan dokumentasi yang diperoleh : 

1.3.1 Membuat akun sosial media Gulanya.Wanto dan Kegiatan 

PKPM 

Dalam kegiatan ini saya membuat akun sosial media Instagram untuk 

menambah strategi pemasaran produk UMKM Gulanya.Wanto yang 

bertujuan sebagai sarana promosi agar adanya sosial media Instagram 

ini market pasar dari Gulanya.Wanto meluas dan masyarakat lebih 

mudah dalam akses pembelian secara online. 

Berikut ini tampilan Instagram yang saya buat selama PKPM. 
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1. Gambar 1.1 Peta Kelurahan Way Kandis 
 

 

 
2. Gambar 1.2 Kegiatan UMKM Gulanya.Wanto 

Dalam kegiatan UMKM Gulanya.Wanto , disini saya membantu 

proses pengemasan yang masih menggunakan “Plastik” bersama 

pemilik usaha tersebut yaitu Bapak Edi Agus Purwanto dan 

rekan kerja nya yaitu Bapak Bobon. Disini saya diajarkan untuk 

mengemas gula dengan berbagai ukuran seperti dari ukuran 

seperempat kilo (1/4 Kg ) , setengah kilo (1/2 Kg ) , dan satu kilo 

(1 Kg). Dalam sehari usaha Bapak Edi untuk pengemasan 

sebanyak 1 Ton setiap harinya. Dan mengubah kemasan dengan 

“Standing Pouch”. 
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3. Gambar 1.3 Kegiatan Proses Pembuatan Masker Kain 

Dalam kegiatan ini saya berkunjung ke suatu konveksi pakaian 

untuk membantu membuat masker yang nantinya akan saya 

bagikan kepada warga sekitar, karna di masa pandemi covid-19 

ini kita semua sangat diwajibkan menggunakan masker 

kemanapun kita pergi agar terhindar dari virus corona. Maka dari 

itu kita harus sama-sama melindungi diri kita sendiri dan diri 

orang lain untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit 

berbahaya ini. 
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4. Gambar 1.4 Kegiatan Membagikan Masker Kain 

Dalam kegiatan pembagian masker ini bertujuan untuk 

menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya memakai masker 

saat bepergian kemanapun dan dengan siapapun dan tetap 

berjaga jarak. 

 



13 
 

5. Gambar 1.5 Kegiatan Mengajarkan cara mencuci tangan 

dengan baik dan benar. 

Dalam kegiatan ini saya mengajarkan masyarakat untuk 

mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan 

handsinitizer, tidak hanya memakai masker saja tetapi 

mencuci tangan juga sangat penting agar terhindar dari virus 

corona ini. Maka dari itu saya menyiapkan tempat pencuci 

tangan untuk warga agar setiap bepergian dan bersentuhan 

tidak lupa mencuci tangan. 
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6. Gambar 1.6 Kegiatan HUT Kemerdekaan Indonesia 

Dalam kegiatan ini saya membantu para warga untuk memasang 

Bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing untuk 

memperingati jasa para Pahlawan kita yang telah gugur 

mendului kita. Dengan kita memasang Bendera Merah Putih itu 

tandanya kita menghargai dan menghormati Pahlawan kita yang 

telah berkorban untuk Bangsa Indonesia ini menjadi Bangsa 

yang Merdeka. 
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7. Gambar 1.7 Kegiatan Memberikan bingkisan kepada 

pemilik UMKM 

Dalam kegiatan ini saya memberikan bingkisan kepada 

pemilik UMKM Gulanya.Wanto kepada Bapak Edi Agus 

Purwanto yang telah mengizinkan saya untuk membantu 

usahanya pada tugas Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) dan memberikan banyak pelajaran bagi saya dalam 

membantu menajalankan usaha ini agar meningkat dimasa 

tersulit ini karena adanya penyakit covid-19 yang membuat 

penurunan tingkat penjualan pelaku usaha bisnis. 
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8. Gambar 1.8 Kegiatan Memberikan bingkisan kepada 

Ketua RT 

Dalam kegiatan ini saya berterima kasih kepada Bapak RT 

yang telah mengizinkan saya mengembangkan potensi saya 

untuk membantu pelaku bisnis agar tetap menjalankan 

usahanya di masa pandemi covid-19 ini. 
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9. Gambar 1.9 Pembuatan Media Pemasaran (Instagram) 

untuk UMKM Gula 

Sarana untuk menjual Produk Gulanya.Wanto secara online 

agar agar penjualannya meluas dan diketahui banyak orang 

lewat media soaial. 
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10. Gambar 2. Dokumentasi dan editing video selama 

Kegiatan PKPM IIB Darmajaya di Kelurahan Way 

Kandis 

 
 

 

1.4 Dampak Kegiatan 

Dampak kegiatan setelah saya melakukan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat ( PKPM ) di kelurahan Way Kandis, masyarakat mengerti 

bagaimana pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi covid-19. 

Covid-19 ini sudah melanda hampir di seluruh dunia, sudah banyak 

penyakit ini merenggut nyawa banyak orang di Indonesia mulai dari balita 

hingga lanjut usia dan jumlahnya semakin meningkat setiap harinya. Untuk 

mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar virus corona ini pemerintah 

mengadakan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Dengan adanya kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

pihak kampus tidak beridam diri dan tetap melaksanakan kegiatan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ), tetapi berbedanya Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) kali ini difokuskan untuk membantu para 

pelaku bisnis untuk tetap menjalankan usahanya dan meningkatkan 

penjualan nya dengan cara online dikarenakan agar terhindar dari penyakit 

virus corona ini. Maka dari itu saya mahasiswa IIB Darmajaya siap 

membantu pelaku bisnis mengembangkan usaha nya agar lebih maju lagi. 
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BAB III 

PENUTUP 

 
3.1 Kesimpulan 

Pada pandemi covid-19 Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) 

terkena dampaknya. Sehingga membuat para pelaku bisnis mengalami 

kesulitan dalam mengatasi problematika yang sedang dihadapi. Untuk 

menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) yang 

ada maka pelaku bisnis harus tetap menjalankan usahanya. Serta 

menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan seperti 

mencuci tangan dan memakai masker ketika bepergian. 

 
3.2 Saran 

1. Kepada pihak Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) 

Gulanya.Wanto untuk lebih memperhatikan kegiatan pemasaran dan 

selalu menjaga kualitas gula nya, serta tetap aktif menjual secara 

online. 

2. Kepada Bapak Lurah atau Pak RT agar dapat mengingatkan kepada 

masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari 

wabah corona. 

3.3 Rekomendasi 

1. Rekomendasi untuk Masyarakat 

1. Menghilangkan persepsi bahwa mahasiswa Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) penyandang dana melainkan 

sebagai Motivator, Mediator, dan Dinamisator. 

2. Meningkatkan semangat dalam bekerja dimanapun. 

 
 

2. Rekomendasi untuk Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengelola waktu yang dimiliki selama Kerja 

Praktek Pengabdian Masyarakat (PKPM) dengan sebaik-baiknya. 
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2. Sebagai mahasiswa harus mempunyai nilai dan tujuan yang baik, 

rasa ikhlas dan tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya 

kesiapan secara fisik dan mental. 
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Daftar Pustaka 

 
 

https://www.kompasiana.com/denny75615/5f1ff448097f3657c37bad12/kkn- 

di-era-pandemi-kegiatan-kkn-covid-19-mahasiswa-uns-untuk- 

meningkatkan-pemahaman-masyarakat 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c1c8d1f40d1/kewaji 

ban-mahasiswa-mengikuti-kuliah-kerja-nyata-kkn/ 

 

https://www.radenintan.ac.id/wp- 

content/uploads/sites/10/2020/06/PETUNJUK-TEKNIS-KKN-2020- 

Final.pdf 

https://www.kompasiana.com/denny75615/5f1ff448097f3657c37bad12/kkn-di-era-pandemi-kegiatan-kkn-covid-19-mahasiswa-uns-untuk-meningkatkan-pemahaman-masyarakat
https://www.kompasiana.com/denny75615/5f1ff448097f3657c37bad12/kkn-di-era-pandemi-kegiatan-kkn-covid-19-mahasiswa-uns-untuk-meningkatkan-pemahaman-masyarakat
https://www.kompasiana.com/denny75615/5f1ff448097f3657c37bad12/kkn-di-era-pandemi-kegiatan-kkn-covid-19-mahasiswa-uns-untuk-meningkatkan-pemahaman-masyarakat
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c1c8d1f40d1/kewajiban-mahasiswa-mengikuti-kuliah-kerja-nyata-kkn/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c1c8d1f40d1/kewajiban-mahasiswa-mengikuti-kuliah-kerja-nyata-kkn/
https://www.radenintan.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/PETUNJUK-TEKNIS-KKN-2020-Final.pdf
https://www.radenintan.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/PETUNJUK-TEKNIS-KKN-2020-Final.pdf
https://www.radenintan.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2020/06/PETUNJUK-TEKNIS-KKN-2020-Final.pdf
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Lampiran – Lampiran 
 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Peta Kelurahan Way Kandis Gambar 1.2 Kegiatan UMKM 

Gulanya.Wanto 
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Gambar 1.3 Kegiatan Proses Pembuatan 

Masker 

Gambar 1.4 Kegiatan Membagikan 

Masker Kain 

 

 

 
 

  

Gambar 1.5 Kegiatan Mengajarkan cara 

mencuci tangan dengan baik dan benar 

Gambar 1.6 Kegiatan HUT Kemerdekaan 

Indonesia 
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Gambar 1.7 Kegiatan Memberikan 

beingkisam kepada pemilik UMKM 

Gambar 1.7 Kegiatan Memberikan 

bingkisan Cindramata kepada Ketua RT 

 

 

 
 

  
Gambar 1.9 Pembuatan Media 

pemasaran (Instagram) untuk UMKM 

Gula 

Gambar 1.10 Dokumentasi dan editing 

video video selama Kegiatan PKPM IIB 

Darmajaya di Kelurahan Way Kandis 
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