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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

2.1 Program-Program yang dilaksanakan 

 

2.1.1 Survey Lokasi Kegiatan PKPM 

Mencari tempat untuk kegiatan PKPM di Daerah Kota Bandar Lampung yang 

sesuai dengan tema yakni “Rancangan Web Edukasi dan Upaya Pencegahan 

Virus Corona di Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang, Bandar 

Lampung”. 

 

2.1.2 Permohonan Surat Izin PKPM 

Permohonan surat izin yang disampaikan kepada Kelurahan Pematang Wangi, 

Tanjung Senang yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan PKPM yang di 

mulai dari tanggal 20 Juli– 15 Agustus 2020. 

 

2.3.1 Pengabdian dan Sosialisasi Terhadap Lingkungan Kelurahan 

Pematang Wangi 

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di masa pendemi yang menghimbau 

masyarakat untuk tetap beraktivitas serta menjaga lingkungan sekitar dengan cara 

bergotong royong sesuai dengan protokol kesehatan guna memutus rantai 

penyebaran virus covid-19. 

 

2.4.1Inovasi Pembuatan Web Informasi di Edukasi dan Pencegahan Virus 

Corona di Kelurhan Pematang Wangi  

Pembuatan website informasi seputar Edukasi dan Pencegahan Virus Corona di 

Kelurhan Pematang Wangi agar memudahkan masyarakat dalam mengetahui 

informasi tentang virus corona serta dapat memberi saran serta masukan 

terhadap kantor kelurahan secara langsung melalui web ini.Pembelian hosting 

dan register domain di rumah web dengan harga 224,800IDR/tahun.  Yang 

diawali dari survey kebutuhan, merancang bangun,  hingga  pembuatan web  
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informasi tersebut dengan menggunakan html dan css dibantu dengan referensi 

template di internet. 

 

2.1.5 Pelepasan PKPM 

Salah satu hal yang harus dilaksanakan ketika sudah menyelesaikan kegiatan 

PKPM dan berpamitan kepada perangkat kelurahan serta masyarakat dengan 

penyerahan cindera mata sebagai ucapan terimakasih telah di izinkan 

melaksanakan kegiatan di daerah tersebut. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini dimulai pada 20 Juli 

2020 dan berakir 15 Agustus 2020. Berikut Kegiatan yang di laksanakan : 

Waktu Kegiatan Peraktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

 

NO Hari/Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 Senin/20 Juli 

2020 

Penyerahan Berkas ke 

Kantor Kelurahan 

Kelurahan 

Pematang Wangi 

2 Selasa/21 Juli 

2020 

Penyemprotan  

Densifektan 

RT 1-5 Kelurahan 

Pematang Wangi 

3 Jum’at/24 Juli 

2020 

Gotong-Royong Kelurahan 

Pematang Wangi 

4 Senin/27 Juli 

2020 

Membantu 

Pengemasan UMKM 

Pie Susu 

Rumah Ibu Imas 

Susanti 

5 Selasa/28 Juli 

2020 

Penyemprotan  

Densifektan 

RT 6-10 

Kelurahan 
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 Pematang Wangi 

6 Rabu/29 Juli 

2020 

Pembagian Masker dan 

Sarung tangan Kepada 

Pemilik UMKM 

Rumah Ibu Imas 

Susanti 

7 Jum’at/31 Juli 

2020 

Gotong-Royong Kelurahan 

Pematang Wangi 

8 Sabtu/ 1 

Agustus 2020 

Sosialisasi dan 

Pembagian Masker 

Kepada Masyarakat 

Gedung Aula KUA 

Kelurahan 

Pematang Wangi 

9 

 

 

Selasa /4 

Agustus 2020 

Penyemprotan 

Densifektan 

RT-13 Kelurahan 

Pematang Wangi 

10 Kamis /6 

Agustus 2020 

Pembuatan Web, 

Poster, Banner untuk 

Sosialisasi COVID-19 

Kelurahan 

Pematang Wangi 

11 

 

Jum’at/7 

Agustus 2020 

Penyerahan Web, 

Poster, Banner untuk 

Sosialisasi COVID-19 

Kelurahan 

Pematang Wangi 

12 Selasa/11 

Agustus 2020 

Penyemprotan 

Densifektan 

RT 11-17 

Kelurahan 

Pematang Wangi 

13 

 

Kamis Kamis/13 

Agustus 2020 

Pemberian 

Cinderamata ke Lurah 

Kantor Kelurahan 

Pematang Wangi 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Tahap Pembuatan Web untuk Kelurahan Pematang Wangi  

Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat semakin meluas 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat 

dan cepat . Kemajuan teknologi informasi saat ini ialah pemanfaatan jaringan 

internet yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses atau memperoleh 

data-data yang tersedia secara bersamasama melalui jaringan yang saling 

terhubung (Tri Warsono, 2011). 

Era teknologi dan globalisasi juga semakin mendorong timbulnya kebutuhan 

informasi yang cepat dan tepat. Hal itu dirasakan sangat vital bagi masyarakat saat 

ini di berbagai bidang. Keberhasilan sistem ini dapat diukur berdasarkan maksud 

pembuatannya, yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian data dan tata 

cara penggunaannya. 

Kehidupan masyarakat yang semakin modern tentunya tak bisa lepas dari peran 

internet maupun penyedia layanan. Bagi anda yang aktif internetan, anda pastinya 

sudah tak asing lagi dengan situs web. Situs web itu sendiri umumnya 

ditempatkan pada sebuah server web. Server web ini bisa diakses melalui jaringan 

internet atau jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang biasa 

dikenal dengan sebutan URL. Pada umumnya, website atau yang hanya disebut 

dengan web merupakan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman 

serta berisi informasi dalam bentuk digital, baik tulisan (teks) maupun gambar 

animasi yang disediakan dalam internet. Dengan begitu, website bisa diakses oleh 

banyak orang di seluruh penjuru dunia yang memiliki koneksi internet. di zaman 

digital seperti saat ini, memiliki website adalah sebuah hal yang sangat disarankan 

terutama untuk sebuah daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat atau 

benefit yang bisa diperoleh setelah membangun situs tersebut sebagai sarana dan 

prasarana informasi bagi masyarakat. 
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Tahap Up Website (Pengisian Konten) 

Tahap ini meliputi beberapa menu utama, yaitu : 

- Home  

Dimana di home menu awal, jika mengunjungi website edukasi dan cara 

pencegahan virus corona di Kelurahan Pematang Wangi akan muncul link 

menuju web covid19.go.id serta tampilan cover kantor kelurahan 

Pematang Wangi yang terdapat pada Gambar 1. Dan alamat web ini adalah 

Tripelm.site. 

 

 

Gambar 1 Tampilan Menu Home. 

 

- About 

Dimenu ini dimana memuat informasoi tentang pengertian virus corona 

dan bahayanya virus tersebut.Menu ini terdapat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Tampilan Menu About. 
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- Health Protocol 

Tampilan health protocol/ protokol kesehatan ini merupakan hal utama 

cara memcegah penyebaran virus corona ditampilkan dengan gambar agar 

masyarakat dapat memahami protokol kesehatan secara sederhana. 

Tampilan menu health protocol terdapat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Tampilan Menu Health Protocol. 

 

- Contact 

Dimenu ini memuat tentang berbagai informasi tentang cara menghubungi 

Kelurahan Pematang Wangi, dengan menampilkan lokasi, nama, alamat 

email, nomor telepon, dan pesan. Dapat memudahkan masyarakat dalam 

menghubungi kantor Kelurahan Pematang Wangi. Menu contact terdapat 

pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4 Tampilan Menu Contact. 
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2.3.2 Sosialisasi Program Edukasi dan Pencegahan Tentang Covid-19  

Sosialisasi merupakan proses yang membantu individu-individu belajar dan 

menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat 

berperan dan berfungsi dengan kelompoknya ( Charlotte Buhler ) .  

Dalam kegiatan yang sosialisasi yang diadakan di desa pematang wangi 

merupakan kegiatan tentang edukasi atau bahaya nya covid-19 dan cara 

pencegahan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat sadar dan mendapat 

wawasan akan bahayanya virus corona  dan dapat mencegah semaksimal mungkin 

agar tidak tertular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Sosialisasi Tentang Covid-19. 

 

2.3.3 Menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penceghan Covid-19 

Protokol pencegahan covid-19 dalam era new normal yang sudah di tetapkan oleh 

pemerintah yaitu :  

 

- Cuci tangan pada air mengalir dan menggunakan hand sanitizer.  

- Wajib menggunakan masker jika keluar rumah.  

- Jangan menyentuh wajah karena tangan kita bisa jadi terdapat virus 

yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan, jika tangan kotor ini 

digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah 

disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke 

dalam tubuh.  
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- Terapkan etika batuk dan bersin ketika kita batuk atau bersin, tubuh 

akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai 

dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang 

berasal dari tubuh kita. 

- Jaga jarak untuk mencegah tertularnya virus corona minimal 1 meter.  

- Isolasi mandiri .  

- Jaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat serta 

tidur yang cukup.  

 

Hal tersebut telah diterapkan dikelurahan pematang wangi sebagai bentuk untuk 

menghindari virus corona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Proses Pengemasan Produk UMKM. 

 

2.3.4 Penyemprotan Densifektan dan Pemberian Masker Kepada 

Masyarakat 

Untuk meminimalisir risiko penyebaran covid-19 yang dapat menular 

antarmanusia, berbagai cara dilakukan. Salah satunya ialah menyemprotkan cairan 

desinfektan di berbagai ruas jalan.  

Pembagian masker juga dilakukan pada waktu yang sama . Upaya kegiatan ini , 

diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus corona di kelurahan pematang 

wangi dengan bantuan mahasiswa IBI Darmajaya dan Pemerintah kota Bandar 

Lampung. 
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Gambar 7 Proses Penyemprotan Densifekan dan Pemberian Masker Kepada Masyarakat. 

 

 

Gambar 7.1 Persiapan. 

 

 

Gambar 7.2 Doa Bersama. 

 

   

Gambar 7.3 Proses Penyemprotan  Gambar 7.4 Proses Penyemprotan. 
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Gambar 7.5 Proses Penyemprotan.  Gambar 7.6 Pemberian Masker. 

 

2.3.5 Gotong Royong Serta Pemberian Benner dan Protokol Kesehatan 

Tentang Covid-19 

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan 

bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancer, 

mudah dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong 

royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan 

sekitar. Kegiatan gotong royong yang dilakukan dikelurahan pematang wangi 

adalah membersihkan lingkungan sekitar serta memasang benner tentang protokol 

kesehatan covid-19 

 

Gambar 8 Gotong Royong Serta Pemberian Banner dan Protokol Kesehatan Tentang Covid 

 

   

Gambar 8.1 Proses Pemasangan Poster.  Gambar 8.2 Proses Pemasangan Poster. 
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Gambar 8.3 Penyerahan Benner. 

 

 

Gambar 8.4 Gotong-Royong. 

 

 

2.4 Dampak Kegiatan  

Dampak kegiatan yang dilakukan dikelurahan pematang wangi ini adalah 

menambah wawasan serta menumbuhkan tingkat kesadaran dalam berhati-hati 

menghadapi penyebaran virus corona dengan menjaga kesehatan diri maupun 

lingkungan. Mempererat hubungan antar masyarakat sekitar dengan bergotong 

royong sebagai bentuk kerjasama melestarikan lingkungan. 
 


