
BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

2.1.1 Permohonan surat izin

Permohonan surat izin yang disampaikan kepada ketua RT 03

RW 01 bertujuan sebagai  permohonan izin melakukan PKPM yang

diadakan sejak tanggal 25 Juli - 15 Agustus 2020. dan permohonan

surat  izin  yang  kedua  diserahkan  kepada  KTU  Puskesmas  Septih

Mataram sebagai permohonan surat izin untuk melakukan survei serta

pembuatan web yang mengatasnamakan Puskesmas Seputih Mataram.

2.1.2 Pelatihan Pemanfaatan Website

Pelatihan pemanfaatan web ini dilakukan untuk membimbing

admin  dalam  mengoperasikan  web.  Dalam  pelatihan  ini  admin

diberitahu  tentang fitur-fitur  yang digunakan untuk mengoperasikan

web dan juga bagaimana mengunggah informasi dan juga berita baru.

Pelatihan yang dilakukan untuk pengguna web bertujuan untuk

memberikan dasar dasar cara menggunakan dan juga memberitahu apa

saja informasi yang di dapatkan dari web tersebut.



2.2 Waktu Kegiatan

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat dimulai pada 25 Juli

2020 dan berakhir pada 15 Agustus 2020. Berikut waktu dan kegiatan yang

dilakukan:

Tabel 1 . Tampilan kegiatan dan waktu kegiatan

TANGGAL KEGIATAN LOKASI
10 Juli 2020 Survey tempat

pelaksanaan PKPM
Rejosari Mataram

21 juli 2020 Kunjungan pertama pkpm Puskesmas Seputih
Mataram

22 juli 2020 pemberian surat izin
kepada ketua RW

Rejosari Mataram

23 juli 2020 pemberian surat izin
kepada ketua RW

Rejosari Mataram

25 juli 2020 Membuat rancang bangun
web yang akan dibuat

Rejosari Mataram

27 juli 2020 Kunjungan ke 2
(penyesuaian isi web)

Puskesmas Seputih
Mataram

28 juli – 2 agustus
2020

Pembuatan web dan
memasukan informasi

Rejosari Mataram

3 agustus 2020 Kunjungan 3 (member
tahu cara akses)

Puskesmas Seputih
Mataram

5 agustus 2020 Peng update an informasi
terbaru pada web

Rejosari Mataram

6 agustus 2020 Pemberitahuan ke pihak
puskesmas tentang

pengupdatean informasi
terbaru pada web

Rejosari Mataram

9 agustus 2020 Peng update an informasi
terbaru pada web

Rejosari Mataram

10 agustus 2020 Pemberitahuan ke pihak
puskesmas tentang

pengupdatean informasi

Rejosari Mataram



terbaru pada web

Tabel 1 . Tampilan kegiatan dan waktu kegiatan (lanjutan)

12 agustus 2020 Peng update an informasi
terbaru pada web

Rejosari Mataram

13 agustus 2020 Pemberitahuan ke pihak
puskesmas tentang

pengupdatean informasi
terbaru pada web

Rejosari Mataram

14 agustus 2020 Kunjungan terakhir untuk
menyerahkan web kepada

admin puskesmas

Puskesmas Seputih
Mataram

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

2.3.1 Hasil kegiatan

Berdasarkan  dari  kegiatan  yang  dilakukan,  admin  dan

pengguna dapat mengoperasikan website yang berisi informasi tentang

Puskesmas dan juga informasi tentang covid-19. Hal ini dilihat dari

beberapa unggahan berita terbaru dan foto-foto yang diunggah setiap

minggu nya atau setiap setelah diselenggarakan sebuah kegiatan. 

2.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi dari kegitan Praktek Kerja Pengabdi Masyarakat

dapat dilihat pada gambar 1 s.d. gambar 5.



Gambar 1.  Pengisian data puskesmas ke dalam web

Gambar 2 . Pembaruan gambar kegiatan Puskesmas



Gambar 3. Pelatihan kepada admin dan pembaruan web (1)

Gambar 4 . Pelatihan admin dan pembaruan informasi web (2)



Gambar 5.  Pelatihan admin dan pembaruan informasi web (3)

2.4 Dampak Kegiatan

Dampak dari kegiatan pelatihan web ini diantaranya:

- Admin dapat mengoprasikan web.

- Pengguna web dapat  mendapatkan  informasi  tentang  puskesmas

Seputih Mataram.

- Pengguna  web  dapat  mendapatkan  informasi  tentang

perkembangan covid-19.

- Pengguna web dapat menggunakan atau mengakses.
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