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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat, 

karunia serta 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 

kreatifitas dalam memanfaatkan sumberdaya potensial yang ada di Kampung atau 

pinggiran kota. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2020 

dilakukan 25 (dua puluh lima) hari oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

Jurusan sistem informasi, dilakukan secara individu informasi di desa Terbanggi 

Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Laporan ini saya susun dengan maksud guna 

melengkapi syarat untuk menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) IIB DARMAJAYA. Saya menyadari tentunya dalam penulisan laporan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas dari bantuan dan 

arahan dari semua pihak. 

Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ir.Firmansyah YA,MBA.,M.Sc. selaku Rektor Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya Lampung. 

2. Nurjoko,S.kom.,M.T.I,Selaku ketua jurusan system informasi (kajur).  

3. Melda Agarina,S.Kom.,M.T.I , selaku dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dukungan kepada 

mahasiswa selama pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. 
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4. Bapak haidir, Amd, selaku Kepala Desa Terbanggi Besar yang telah 

memberi izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat. 

5. Bapak Rusaidi,selaku Ketua RT Terbanggi Besar yang telah memberi izin 

kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat. 

6. Jajaran Perangkat Desa, Seluruh warga Desa Terbanggi besar dan pihak 

yang        terkait dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. 

saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

demi kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat 

membangun guna mencapai laporan yang baik dimasa yang akan datang. 

 

Bandar Lampung, Agustus 2020 

 

 

 

Indah Damayanti 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Covid -19 atau disebut juga Coronavirus (2019-nCoV) merupakan  penyakit yang 

disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, 

dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel 

coronavirus’ atau ‘2019- nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait 

dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa. Virus covid-19 sangat berbahaya bagi 

manusia Oleh sebab itu   sangat perlu mengedukasi dan bersosialisasi tentang apa 

saja yang menyangkut gejala corona, cara penyebaran,bagaimana cara 

mengobatinya , dsb. Dengan cara online maupun bertatap muka secara langsung 

dan tetap menjalankan protokol kesehatan. 

Praktek kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu perwujudan 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.Pengabdian 

merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara 

teoritis dibangku kuliah yang  diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari 

di masyarakat,sehingga ilmu yang diperoleh  dapat diaplikasikan dan 

dikembangkan dalam kehidupan 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 kemasyarakatan.hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai 
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jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada 

khususnya. 

 Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kegiatan PKPM dapat 

membantu percepatan proses pembangunan serta membentuk kader 

penerus.kegiatan pembangunan.salah satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat 

mata kuliah sekaligus sarana pengembang ide keatifitas yang bertujuan untuk 

menanamkan jiwa sosial  didalam diri mahasiswa dengan mengembangkan dan 

memanfaatkan sumber daya potensial disuatu daerah terutama dalam dalam bidang 

pendidikan  dan kemasyarakatan yang ada dikampung sasaran pkpm.  

Kecamatan Terbanggi besar merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Letak wilayah Desa Terbanggi 

besar  sekitar 100 m dari jalan raya,dan sekitar 5km dari kantor kecamatan 

Terbanggi besar .Infrastruktur  seperti jalan dalam  kondisi baik jarak antar dusun 

tidak saling berjauhan ,terletak membentang tiga dusun yang saling berhubungan, 

yaitu dusun gunung sugih,Tanjung ratu dan Palis.Di desa ini masyarakat nya masih 

sangat minim tentang pengetahuan dan kesadaran bahaya covid-19.Meskipun 

mayoritas penduduk lulus SD,namun sudah banyak juga yang lulus SMA dan 

perguruan tinggi. 

 Desa Terbanggi besar Rt 02/Rw 03Dusun 1 Terbanggi Besar merupakan desa yang 

cukup luas. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang buruh lepas dan wiraswasta. 

Kondisi kesehatan penduduk Desa Terbanggi besar  cukup bagus, namun penduduk 

Desa Terbanggi besar masih kurang menyadari perilaku hidup bersih dan 

sehat.Masyarakatnya masih tidak menerapkan protokol kesehatan dan masih 
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banyak yang tidak paham mengenai Covid-19 karena kurangnya edukasi Covid-19 

pada masyarakat membuat mereka tidak mematuhinya. 

Dampak covid-19 di desa Terbanggi Besar sangat mempengaruhi ekonomi 

masyarakat dikarenakan di desa tersebut rata-rata penduduknya bermata 

pencaharian sebagai buruh pabrik.  Banyak masyarakat yang bekerja dipabrik di 

PHK mengakibatkan banyak masyarakat yang pengganguran. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana edukasi kepada masyarakat Terbanggi Besar  mengenai Covid-

19 menggunakan teknologi informasi 

2. Bagaimana cara meningkatkan kesehatan masyarakat  desa Terbanggi Besar 

melalui pembagian pamflet cara mencuci tangan dengan benar 

3. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Covid-19 

4. Bagaimana masyarakat desa Terbanggi Besar mencegah terjadinya Covid-

19 

5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menciptakan linkungan yang 

bersih dan sehat pendekatan sosial kepada masyarakat desa Terbanggi Besar 

melalui media secara online maupun turun kelapangan 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Mengedukasi masyarakat desa Terbanggi besar mengenai pencegahan dan  

penyebaran covid-19. 

2. .Membagikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker kepada masyarakat 

desa Terbanggi Besar. 
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3. .Memberikan pendampingan belajar online terhadap siswa/i sekolah dasar 

di desa Terbanggi Besar. 

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Terbanggi Besar tentang 

media informasi sebagai salah satu pencegahan penyebaran covid-19. 

5. Masyarakat desa Terbanggi Besar paham mengenai penyebaran covid-19. 

6. Masyarakat desa Terbanggi Besar Patuh dengan protokol kesehatan yang 

diberikan pemerintah.  

7. Adanya kesadaran masyarakat Terbanggi Besar tentang penyakit Covid-19. 

8. Siswa/i sekolah dasar Terbanggi besar paham cara menggunkan sosial 

media untuk pembelajaran daring diera Covid-19. 

C.Mitra yang terlibat 

Adapun mitra yang terlibat dalam sasaran program ini adalah sebagai berikut: 

1. Anak-anak 10 peserta 

2. Remaja 25 peserta 

3. Dewasa 25 peserta 

4. Lansia 8 peserta 

5. RT Bapak Rusaidi 

6. RW Bapak saleh 

7. Kelurahan/Desa Bapak haidir, Amd 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM   

A. Program Program Yang Dilaksanakan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarkat (PKPM) dilaksanakan di Dusun 1 RT 02/RW 

03  Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut: 

Tabel 1.Program program yang dilaksanakan 

1 Melakukan pendampingan belajar sekolah daring  di Desa Terbanggi 

Besar gunanya untuk mendampingi siswa yang sedang belajar dari 

rumah agar tidak ketinggalan materi.dan bisa belajar dengan 

bimbingan yang bener dikarnakan  dengan pendampingan belajar 

siswa lebih efektiv.dan materi yang disampikan lebih jelas dan di 

mengerti oleh siswa. 

2 Melakukan sosilisasi cara mencuci tangan dengan benar melalui 

sosial media seperti instagram.gunanya agar masyarakat atau warga 

dan siswa desa bisa mengetahui cara mencuci tangan dengan 

benar.tanpa harus melakukan perkumpulan.yang tidak dianjurkan 

oleh pemerintah dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang di 

anjurkan oleh pemerintah. 

3 Melakukan pembagian masker dengan warga. Desa Terbanggi Besar 

karna masih banyak warga yang tidak mentaati protokol kesehatan 

yang diterapkan oleh pemerintah.sehingga saya menjalankan 

program kerja pembagian masker guna untuk menyadarkan 
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pentingnya pemakaian masker.di masa pandemic covid-19 ini.dan 

dengan adanya pembagian masker ini warga desa mengetahui akan 

pentingnya menjalankan protokol kesehatan yang di anjurkan oleh 

pemerintah.  

4 Pemasangan pamflet dirumah  rumah warga dikarnakan tidak semua 

warga memiliki smartphone untuk megetahui pentingnya 

menjalankan protokol kesehatan di tengan covid-19 ini sehingga 

mengadakan program kerja pemasangan pamflet dirumah warga desa 

Terbanggi Besar. 

5 Melakukan program pembagian sembako kepada warga desa 

Terbanggi Besar karna di masa pandemi Covid-19 ini sangat banyak 

warga yang kesusahan  Perekonomiannya karna hasil panen sangat 

murah.sehingga adanya program pembagian sembako kepada warga 

yang membutuhkan.Diharapkan dapat meringankan ekonomi warga 

desa Terbanggi Besar. 

 

B.Waktu Kegiatan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarkat (PKPM) dilaksanakan di Dusun 1 RT 02/RW 

03 Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. Adapun Waktu Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

Tabel 2.Waktu Kegiatan 

 

No 

 

Nama Program 

Tanggal 

Pelaksanaan 

 

Jumlah Peserta 
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1  

Melakukan pendampingan 

belajar online 

 

 

 

21 juli-23 juli 

 

10 

(dibagi menjadi dua sesi pagi 

dan sore dengan jumlah 

peserta lima orang setiap sesi) 

2 Edukasi cara mencuci 

tangan sesuai protocol 

Kesehatan 

 

 

 

 

24 juli-28 Juli 

 

15 

(dibagi menjadi tiga sesi yaitu 

sesi pagi,siang,sore dengan 

setiap jumlah peserta lima 

orang setiap sesi) 

3  

Melakukan pembagian 

masker 

 

1 agustus-3 

agustus 

 

50 

(dibagi menjadi tiga hari hari 

pertama dibagi mejadi dua sesi  

siang dan sore dengan jumlah 

peserta lima belas orang setiap 

sesi,dan hari kedua dibagi 

menjadi dua sesi pagi dan sore 

dengan jumlah peserta lima 

orang setiap sesinya,hari ketiga 

dibagi menjadi dua sesi pagi 

dan siang dengan jumlah 

peserta lima setiap sesinya)  

4  

Pemasangan pamflet 

dirumah warga 

 

4 agustus-5 

agustus 

 

17 

(dibagi menjadi dua sesi 

selama dua hari,hari pertama 

dilakukan dua sesi pagi dan 

siang dengan jumlah peserta 
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delapan setiap sesinya dan 

dihari kedua dilakukan dengan 

dua sesi pagi dan siang sesi 

pagi dengan jumlah peserta 

tiga peserta dan disesi siang 

dengan jumlah peserta empat 

orang peserta) 

5  

Melakukan program 

pembagian sembako 

kepada warga 

 

6 agustus-12 

agustus 

 

8 

(setiap harinya dibagi menjadi 

dua sesi pagi dan siang dengan 

jumlah peserta delapan orang 

peserta) 

 

Selama kegiatan berlangsung seluruh kegiatan tetap mematuhi aturan 

pemerintah yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan ( masker,cara 

mencuci tangan dan menjaga jarak) 

C.Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

1. Melakukan pendampingan belajar online Kepada siswa/i di desa Terbanggi 

Besar  dengan jumlah siswa/i yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang siswa dan 

diantara siswa tersebut hanya 4 (empat) orang yang memahami media internet dan 

sisanya masih perlu untuk didampingi dalam proses pendampingan belajar online. 
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Gambar 1. Pendampingan belajar online 

2. Edukasi cara mencuci tangan sesuai protocol kesehatan kepada masyarakat desa 

Terbanggi Besar yang terdiri dari 20 (dua puluh) penduduk yang mengikuti edukasi 

cara mencuci tangan sebagian atau setengah dari penduduk yang mengikuti edukasi 

tersebut sudah paham penting nya mencuci tangan untuk mencegah penularan 

covid-19. 

 

Gambar 2. Edukasi cara mencuci tangan 

3. Melakukan pembagian masker disetiap rumah rumah warga desa Terbanggi 

Besar Lampung Tengah dengan jumlah penduduk yang dibagikan masker mencapai 

50 (lima puluh) warga yang dibagikan terdiri dari anak–anak, 

dewasa.remaja,hingga lansia hasil dari kegiatan membagikan masker kepada warga 
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sekitar desa.Warga jadi mengetahui pentingnya menggunakan masker disaat 

berpergian keluar rumah.Dan jadi patuh akan protokol yang dianjurkan oleh 

pemerintah disaat era Covid-19. 

 

Gambar 3. Melakukan Pembagian Masker 

4. Menempelkan Pamflet dirumah rumah warga Desa Terbanggi Besar sekitar 17 

(tujuh belas) rumah penduduk yang dipasangi pamflet.Adapun tujuan dari 

pemasangan tersebut agar masyarakat desa Terbanggi besar mengetahui bahaya 

covid-19.Dari jumlah penduduk yang rumahnya dipasangi pamflet hanya sekitar 6 



 
 

11 
 

(enam orang) yang paham akan bahaya covid-19 sisanya masih belum memahami 

bahaya Covid-19 yang sesungguhnya. 

 

Gambar 4. Pemasangan Pamflet dirumah warga 

5. Melakukan program pembagian sembako kepada warga desa Terbanggi Besar 

dengan melakukan pendataan penduduk bagi warga yang terkena dampak akibat 

pandemi Covid-19 yang usaha atau warga yang terkena PHK.Sekita 8 (delapan 

warga) yang pendapatan ekonomi nya berkurang akibat pandemi Covid-19.  
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Gambar 5. Pembagian Sembako 

D.Dampak Kegiatan 

kegiatan program pkpm yang di terapkan di desa Terbanggi Besar,Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah Penerapan tatanan hidup 

normal baru diharapkan mendorong masyarakat di desa untuk bisa produktif. 

Namun, aktivitas dalam situasi pandemi Covid-19 atau penyakit yang disebabkan 

virus korona baru tersebut menuntut semua pihak tetap mematuhi protokol 

kesehatan dengan ketat. 

Ajakan kepada seluruh masyarakat desa Terbanggi Besar,Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah  untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 

hendaknya dipahami secara bijak oleh masyarakat desa Terbanggi 

Besar,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah . Hidup di tengah 

pandemi Covid-19 bukan berarti pasif dan tidak berbuat apa-apa. 
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 masyarakat dapat kembali produktif, tetapi dengan tetap mengedepankan 

kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.Sikap disiplin 

dan patuh terhadap kebijakan pemerintah menjadi kunci. Selama penerapan tatanan 

normal baru masyarakat harus tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan 

menjaga jarak sosial. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 bisa terus berjalan. 

Selain itu juga memberi motivasi bagi siswa yang ada didesa Terbanggi 

Besar,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.karna dampak 

Covid-9 ini mengharuskan mereka harus belajar dari rumah menggunakan 

smartphone itu membuat mereka sangat tidak nyaman sama sekali sehingga di 

butuhkan pendampingan dalam belajar secara daring. 

 

Berikut dampak dari program pkpm: 

1.Melakukan pendampingan belajar online 

dampaknya adalah memotivasi siswa Desaterbanggi Besar,Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah agar tetap menjalankan sekolah dari rumah 

atau secara daring.tampa ketinggalan materi.atau kekurangan materi dari 

sebelumnya. 

2.Edukasi cara mencuci tangan dengan mematuhi protokol kesehatan                                  

agar warga desa Terbanggi besar  tetap mengetahui cara kesehatan. 

3.Melakukan pembagian masker 

 agar masyarakat desa Terbanggi Besar paham pentingnya pemakaian masker di 

era covid-19 ini.karna kurangnya kesadaran masyarakat desa akan bahayanya 

covid-19 ini. 

4.Pemasangan pamflet dirumah 

Tidak semua warga desa Terbanggi Besar memiliki smartphone sehingga dengan 

adanya kegiatan pemasangan pamflet ini masyarakat bisa mengetahui pentingnya 

mencuci tangan dengan benar 
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5.Melakukan program pembagian sembako kepada warga 

Dikondisi covid-19 ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan 

perekonomian dikarnakan harga jual hasil panen menurun. Dengan diadakan 

pembagian sembako ini bisa membantu dan meringankan perekonomian warga 

desa Terbanggi Besar. 

6.Masyarakat memahami pentingnya akan informasi penyebaran covid-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Masyarakat desa Terbanggi Besar yang sudah mengerti akan kesadaran Covid-19 

sebesar 75% beberapa masyarakat yang belum paham atau kurang paham berkisar 

Antara 15% dan yang tidak mengerti atau paham sama sekali sebesar 10%. 

Masyarakat desa Terbanggi besar masih perlu edukasi mengenai Covid-19 dari usia 

anak- anak hingga lansia. 

Melalui media sosial yang dibuat,diharapkan masyarakat desa Terbanggi Besar 

memahami dengan baik pentingnya  Edukasi Implementasi teknologi informasi 

sebagai mediasi pencegahan Covid-19.Dan jadi pembelajaran tentang bahaya 

Covid-19.Sosialiasi dimedia sosial sangat berpengaruh bagi kesadaran masyarakat 

desa untuk memulai kehidupuan atau tatanan hidup baru di era Covid-19 . 

Pelaksanaan Program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Insitut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya Melaksanakan program kerja dengan 

memberikan Edukasi dan Implementasi Teknologi Informasi.Program kerja ini juga 

ikut serta membantu Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

B.Saran 

Tim gugus tugas desa Terbanggi Besar perlu adanya edukasi kesetiap warga dengan 

tetap menerapkan protocol kesehatan,karena masih banyak warga yang kurang 

mengerti dan kurang paham (tidak update) mengenai informasi di media sosial 

maupun televisi tentang penyebaran Covid-19. 
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C. Rekomendasi 

1. Perlu adanya tempat mencuci tangan disetiap rumah warga dan spanduk 

disetiap gang cara mencuci tangan yang benar agar masyarakat desa 

Terbanggi Besar memahami pentingnya mencuci tangan. 

2. Tim gugus tugas perlu mengadakan penyuluhan yang lebih mendalam 

mengenai Covid-19 kepada Masyarakat desa Terbanggi Besar. 

3. Edukasi kepada anak-anak yang belum mengerti tentang penyebaran Covid-

19. 

4. Diperlukan teknologi informasi seperti media (Televisi,Internet,Radio,dsb) 

untuk mempermudah masyarakat memahami pentingnya penanggulangan 

Covid-19. 
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Lampiran 
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Edukasi sosial melalui Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CDDiMHwptFM/?igshid=1druk031bt9r7 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CDDiMHwptFM/?igshid=1druk031bt9r7
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Edukasi melalui youtube 

 

https://youtu.be/e8ABNUgxDLQ 

 

A.Senin,20 juli 2020 

Penyerahan surat pengantar kepada kepala desa Terbanggi Besar 

 

https://youtu.be/e8ABNUgxDLQ
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B.21 juli-23 juli 2020 

Melakukan pendampingan belajar online 

 

 

 

 

 

 

C.24 juli-28 Juli 2020 

Edukasi cara mencuci tangan 
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D.1 agustus-3 agustus 202 

Pembagian Masker 

 

E.4 agustus-5 agustus 2020 

Pemasangan Pamflet 
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F.5 agustus 2020 

Membagikan Brosur 

 

 

 

 

 

 

G.6 agustus - 12 agustus 

Pembagian Sembako 

  

 nm 
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Denah Lokasi 
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