KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa terhaturkan atas kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM). Kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat merupakan
salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam dunia perkuliahan, Mahasiswa
memiliki kewajiban dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kuliah
Pengabdian Maskarakat biasanya dilakukan dengan terjun langsung ke desa
tujuan selama kurun waktu yang telah ditentukan Tetapi lain dari biasanya di
tahun ini pelaksanaan PKPM dilaksanakan dengan berbeda, Hal tersebut tidak lain
disebabkan karena adanya pandemi yang sedang melanda dunia, yang kemudian
juga membawa dampak tersendiri bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS
DARMAJAYA menyelenggarakan Kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
yang dilakukan di daerah tempat tinggal mahasiswa. Kuliah Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan kegiatan yang tersistematika,
terprogram dengan rapi yang kemudian mengharuskan untuk dilakukan suatu
perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pelaporan dan pengevaluasian, sehingga
nantinya PKPM tidak merupakan kegiatan yang serabutan tetapi merupakan
kegiatan ilmiah dan mencerminkan akan dunia kampus yang kesemuanya harus
didasarkan pada kaidah-kaidah keilmiahan.
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Dengan dasar tersebut di atas maka dengan ini saya sebagai penulis dan bagian
dari anggota PKPM yang bertempat di Desa Rajabasa Lama II Kecamatan
Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur akan melaporkan kegiatan PKPM yang
telah dilaksanakan. Laporan ini memiliki tujuan agar dapat mendiskripsikan dan
memberikan data-data yang valid tentang gambaran geografi, monografi,
demografi, keadaan secara menyeluruh akan keadaan sosial kemasyarakatan yang
ada di Desa Rajabasa Lama II dan pelaporan tentang kegiatan-kegiatan yang
menjadi program kerja yang telah terlaksanakan Di Desa tersebut.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan dapat menjadi
acuan terhadap penilaian yang nantinya akan menjadi kesimpulan, berdasar
dengan itu saran dan kritik yang konstruktif akan menjadi pacuan tersendiri bagi
saya untuk lebih dapat menyempurnakan laporan ini, atas terselenggarakanya
PKPM ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh masyarakat yang telah membantu dalam melaksanakan tugas akademik
ini. Terima kasih yang tiada hingga kami haturkan kepada :
1.

Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta semesta alam yang telah memberikan
nikmat serta kerunia kepada kita semua.

2.

Orang tua yang sudah merawat, membesarkan, serta mendidik kami hingga
saat ini.

3.

Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc. selaku Rektor Institut Informatika
dan Bisnis Darmajaya.

4.

Bapak Yuni Akhriansyah, S.Kom., M.Kom selaku ketua jurusan Teknik
Informatika Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
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5.

Bapak Muhammad Fauzan Azima, S.Kom., M.T.I selaku Dosen pembimbing
Lapangan yang telah meluangkanwaktu dan memberikan bimbinganya baik
sebelum kegiatan, selama kegiatan berlangsung dan setelah pelaksanaan
PKPM.

6.

Bapak sapariyanto selaku Ketua LPMD Desa Rajabasa Lama II Kecamatan
Labuhan Ratu Kabupaten Lampung timur.

7.

Bapak dwiyanto selaku kepala dusun II yang telah meluangkan waktu untuk
berdiskusi perihal pelaksanaan program PKPM.

8.

Bapak Marliona Armisen selaku anggota pengurus Tunas Muda Rabala II

9.

Pemuda Desa Rajabasa Lama II yang sudah meluangkan waktu untuk
berkontribusi dalam pelaksanaan program

10. Seluruh masyarakat Desa Rajabasa Lama II yang membantu kegiatan selama
Praktek Pengabdian Masyarakat (PKPM).
11. Almamater tercinta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Tak
lupa penulis haturkan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan
kekurangan dalam melaksanakan program-program penulis selama melaksanakan
PKPM. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kuliah Pengabdian
Masyarakat ini jauh dari sempurna, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik
dan saran yang sifatnya membangun.
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