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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya sehingga saya dapat membuat laporan kegiatan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 

2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Sholawat serta salam tidak lupa saya 

haturkan kepada pedoman kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi 

tauladan dari zaman gelap gulita sampai zaman yang terang benderang ini 

sehingga saya mampu menyelesaikan laporan Praktek Kerja Pengabdian 

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

dilaksanakan di Perumahan Nusantara Permai RT 007 Kelurahan Nusantara 

Permai. Kegiatan ini merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus 

diselesaikan oleh tiap mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk mempelajari 

sosialisasi langsung dalam masyarakat. Kelancaran pada kegiatan ini juga tidak 

terlepas dari bantuan pihak masyarakat, sekolah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima 

kasih kepada: 

1. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan baik dari segi 

moril maupun material dan doa untuk saya. 

2. Bapak Dr (CAN) Firmansyah Y. Alfian MBA., MSc. selaku Rektor IIB 

Darmajaya. 

3. Bapak Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika IIB Darmajaya. 

4. Bapak Muhammad Fauzan Azima, S.Kom., M.T.I selaku Dosen Pembimbing 
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Lapangan. 

5. Bapak Juanda selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) yang telah memberikan 

pengarahan langsung dalam kegiatan yang saya lakukan. 

6. Bapak Dadan Bahtera selaku Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang telah memberikan arahan langsung pada kegiatan jual dan 

beli. 

7. Teman - teman Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2020. 

8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu untuk semua 

dukungan kepada saya dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) sampai dengan penulisan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

pada segi susunan serta cara penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM). Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan laporan ini sangat saya harapkan. 

 

Bandar Lampung, Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

M Fadel Bahtera 

NPM. 1711010084 

 

 


