
7 
 

 

BAB II 

PROGRAM PELAKSANAAN 

2.1 Gambaran Wilayah Desa Banjar Agung 

 

Desa Banjar Agung adalah salah satu desa yang berada di provinsi lampung 

kabupaten Lampung Selatan. Desa ini dipimpin oleh PJ.Kades bernama Subhan 

A.latief. Desa ini terdiri dari empat dusun dengan luas wilayah sebesar 684 km 

dengan jarak ke kecamatan adalah 2.00 m kemudian batas wilayah yakni:  

2.1.1 Tabel Batas Wilayah 

 

Desa Banjar Agung terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Putat, Dusun Bul 

Dawung, Dusun Tempel, dan Dusun Wonosobo. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2.720 jiwa yang masing-masing banyak jumlah Laki-laki 789 jiwa dan 

banyak jumlah Perempuan 858 jiwa serta banyak jumlah Anak-anak 1.073 jiwa 

dan terdapat sebanyak 771 Kepala Keluarga di Desa Banjar Agung. Sebagian 

N

O. 

BATAS WILAYAH NAMA DESA 

1. Sebelah Utara Desa Gedung Harapan, Kec. Jati Agung 

2. Sebelah Selatan Desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang 

3. Sebelah Timur Desa Gedung Harapan, Kec. Jati Agung 

4. Sebelah Barat Desa Jatimulyo, Kec. Jati Agung 
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besar mata pencaharian Desa Banjar Agung adalah sebagai Buruh dan Petani 

dengan data sebagai berikut : 

Tabel 2.1.2 Data Pekerjaan Penduduk 

 

NO. PEKERJAAN JUMLAH 

1. Petani 816 orang 

2. Buruh 952 orang 

3. Pedagang 127 orang 

4. Wiraswasta 43 orang 

5. PNS 4 orang 

6. Pensiunan 32 orang 

 

Dengan sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Islam, dan mayoritas 

bersuku Jawa. Yang masing-masing agama disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1.3 Kepercayaan Dianut Masyarakat 

NO. NAMA AGAMA JUMLAH 

1. Islam 2907 jiwa 

2. Kristen 20 jiwa 

3. Katolik 30 jiwa 

4. Hindu - 

5. Budha - 
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Potensi Desa Banjar Agung yaitu bercocok tanam, seperti bercocok tanam padi, 

jagung, singkong, dan sayur-sayuran. 

Program kerja Desa Banjar Agung adalah menjadikan Desa Banjar Agung tertib 

administrasi berkenaan dengan pelayanan dan juga bisa menjadi contoh bagi desa-

desa lain, serta menjadikan Desa Banjar Agung sebagai desa yang ramah dengan 

merealisasikan berbagai kegiatan PKK, Posyandu, Karang Taruna, RISMA, TPA, 

dan kegiatan yang dapat membangun desa menjadi lebih baik. 

 

1.1 Program yang dilaksanakan 

 

Selama melakukan kegiatan PKPM terdapat berbagai Program kerja yang 

dilakukan di Desa Banjar Agung Kec.Jati Agung Lampung Selatan. Program kerja 

yang dilaksanakan ini berfokus kepada membantu pengoptimalisasian pendidikan 

serta pengedukasian pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasa pandemic 

covid-19. Dalam melaksanakan program penulis membuat beberapa kegiatan 

yang dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan media social. Adapun 

program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Program yang di laksanakan 

No Program yang dilaksanakan 

1. Pembuatan akun instagram @infoseputarcovid.19 sebagai media 

penyampaian informasi seputar covid-19 secara online. 

2. Melakukan kerja sama dengan Pihak Kecamatan dalam pelaksanaan 

PKPM. 

3. Melakukan kerja sama dengan pihak Desa Banjar Agung. 

4. Edukasi penting penggunaan masker di masa pandemi covid-19 

melalui media sosial (instagram). 
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5. Pembagian masker masyarakat dan anak anak lingkungan sekitar. 

6. Sosialisasi mengenai pendampingan belajar online kepada anak-anak 

sekolah dasar. 

7. Kegiatan pendampingan belajar anak-anak sekolah dasar. 

8. Edukasi kepada anak-anak sekolah dasar terkait hal-hal yang tidak 

diperbolehkan dimasa pandemi. 

9. Turut serta bekerja sama dalam pembuatan surat  di balai desa. 

10. Penyediaan fasilitas dan jaringan untuk membantu proses 

pembelajaran daring. 

11. Edukasi cara mengoperasikan Laptop. 

12. Edukasi cara mengoperasikan Microsoft Office. 

13. Edukasi cara mencuci tangan dengan benar kepada anak-anak sekolah 

dasar serta melui media sosial. 

14. Praktek cuci tangan dengan benar . 

15. Kegiatan senam anti covid. 

16. Edukasi covid-19 melalui lagu-lagu. 

17. Pengenalan aplikasi yang digunakan untuk belajar online  

Zoom dan Google Classroom. 

18. Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 

2.3 Waktu dan Kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan PKPM dilakukan mulai dari tanggal 20 Juli 2020 sampai 

dengan 15 Agustus 2020. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan 

koordinasi kepada masyarakat dan dengan melakukan protok kesehatan. Selain itu 

pula untuk kegiatan yang dilaksanaakan secara langsung dibuat seminimal 

mungkin untuk menghindari adanya bahaya covid-19. 

 

 

 



11 
 

 

Tabel 2.3 Waktu dan Kegiatan 

NO TANGGAL HARI KEGIATAN 

1. 20 Juli 2020 Senin Konfirmasi Surat Pengantar PKPM di 

Kecamatan Jati Agung 

2. 22 Juli 2020 Rabu 1. Penyerahan Surat Rekomendasi 

Dari Kecamatan Jati Agung dan 

Surat Pengantar PKPM kepada 

Kepala Desa Banjar Agung 

2. Penyebaran informasi terkait 

pencegahan covid-19 melalui 

media sosial instagram 

3. Pengemasan masker dalam upaya 

pencegahan covid-19 untuk di 

bagikan kepada masyarakat dan 

anak-anak 

3.  24 Juli 2020 Kamis Penyebaran informasi terkait 

pencegahan covid 19 di social media 

(instagram) 

4. 26 Juli 2020 Sabtu Penyebaran informasi terkait 

pencegahan covid 19 di social media  

5. 28 Juli 2020 Senin 1. Sosialiasi pendampingan belajar  

online di Desa Banjar Agung 

2. Pemberian informasi covid-19 

kepada anak-anak 
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6.  1 Agust 2020 Sabtu 1. Pembagian masker kepada 

masyarakat Desa Banjar Agung 

2. Mengundang anak-anak untuk 

belajar dan mengerjakan tugas 

bersama  

7. 3 Agust 2020 Senin 1. Pengenalan diri mahasiswa pkpm 

kepada anak-anak  

2. Pemberian informasi terkait 

bahaya covid-19 

3. Pemberian informasi terkait hal-

hal yang tidak diperbolehkan di 

masa pandemi 

8. 5 Agust 2020 Senin  Piket Balai Desa Ke-1 

Turut serta dalam pembuatan surat 

dari balai desa, seperti Surat Domisili, 

Surat Keterangan Tidak Mampu, dan 

Surat Undangan 

9.  7 Agust 2020 Rabu Piket Balai Desa Ke-2 

Turut serta dalam pembuatan surat 

dari balai desa, seperti Surat Domisili, 

Surat Keterangan Tidak Mampu, dan 

Surat Undangan 
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10. 

 

 

  

 

9 Agust 2020 Jumat Pembelajaran daring (penyediaan 

fasilitas jaringan internet, mengajari 

cara penggunaan internet untuk 

membantu dalam penyelesaian tugas 

sekolah 

11. 11 Agust 2020 Sabtu Memperkenalkan dan mengajari anak-

anak sekolah dasar mengoperasikan 

laptop atau komputer 

 

 

 

 

 Penyebaran informasi terkait 

pencegahan covid 19 di social media 

(instagram) 

   1. Pendampingan belajar anak-anak 

dan membantu menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh sekolah 

2. Mengajari cara cuci tangan dengan 

benar 

3. Mengajari cara mengoperasikan 

Microsoft Office Word 

12. 12 Agst 2020 Senin 1. Senam sehat bersama anak-anak 

dengan menggunakan lagu 

berjudul jarak diri sebagai sarana 

edukasi pencegahan covid-19 

sekaligus mengajak untuk selalu 

hidup sehat 
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2. Memotivasi anak-anak untuk 

menjaga kebersihan  

   Piket Balai Desa Ke-3 

Membantu menginput surat keluar di 

Balai Desa selama bulan Juli-Agustus 

13. 13 Agust 2020 Selasa Piket Balai Desa Ke-4 

Membantu membuat rancangan 

anggaran desa 

   1. Nobar video edukasi covid-19 

bersama anak-anak 

2. Pendampingan belajar online 

 

14. 14 Agst 2020 Kamis Piket Balai Desa Ke-5 

Membantu memberikan cap lunas 

untuk surat pembebasan PBB untuk 

dusun I, II, III & IV Desa Banjar 

Agung 

   Edukasi covid-19 melalui lagu-lagu 

   Pengenalan aplikasi yang digunakan 

untuk belajar online Zoom 

   Pengenalan aplikasi yang digunakan 

untuk belajar online Google 

Classroom 

15. 15 Agst 2020 Senin Piket Balai Desa Ke-6 
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Menginput data warga Desa Banjar 

Agung yang mendapatkan 

pembebasan PBB 

   Membantu pengarsipan surat-surat 

yang telah dibuat 

   Mengajarkan lagu-lagu kebangsaan 

   Piket Balai Desa 

Melanjutkan  menginput data warga 

Desa Banjar Agung yang 

mendapatkan pembebasan PBB 

   1. Games bersama anak anak 

mengenai pembelajaran yang 

sudah didapatkan 

2. Persiapan Pulang 

16. 15 Agst 2020 Sabtu Ikut andil sebagai petugas dalam 

persiapan upacara HUT RI  

17. 16 Agst 2020 Minggu Latihan upacara HUT RI Ke-75 di 

Lapangan Balai Desa 

18. 17 Agst 2020 Senin Melaksanakan Upacara HUT RI Ke-

75 Di Desa Banjar Agung sesuai 

protocol kesehatan  

19. 18 Agst 2020 Selasa  Pelepasan mahasiswa/I yang 

melaksanakan PKPM di Desa Banjar 

Agung 
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2.4  Hasil dan Dokumentasi  

Pembuatan Akun Instagram @doaincepathilang sebagai media edukasi secara 

online 

Di masa pandemi saaat ini setiap orang mengandalkan informasi yang dapat 

diakses secara cepat tanpa bertemu secara langsung. kegiatan pencegahan dan 

edukasi terkait covid-19 akan sangat efektif jika dilakukan menggunakan media 

social yang dapat diakes oleh banyak orang. Selain media yang menarik tentu saja 

konten yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh yang membacanya. 

Penulis membuat akun dengan nama @Doaincepathilang dan @putri, akun ini 

juga menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan kegiatan lain yang 

dilakukan selama menjalani PKPM. 

 

2.4.1 Gambar Media Sosal  Instagram dan Facebook 
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2.4.2 Pembagian Masker kepada masyarakat Desa Banjar Agung 

Masker adalah alat pelindung diri dari bahaya coronavirus yang dapat menular 

dari  droplet dari sesorang yang terinfeksi virus.  Dengan penggunaan masker 

yang benar tentu dapat memperkecil resiko terhadap paparan virus yang tidak 

terlihat. Meskipun sudah adanya aturan aturan yang mengharuskan penggunaan 

masker pada saat keluar rumah atau berpergian, masih banyak masyarakat yang 

menghiraukan adanya himbauan tersebut. Oleh sebab itu penulis tergerak untuk 

melakukan pembagian masker terhadap masyarakat sekitar lingkungan desa 

Banjar Agung, agar masyarakat lebih perduli terhadap penggunaan masker demi 

kesehatan diri sendiri dan orang lain.  
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2.4.2 Gambar Pembagian Masker 

 

 

2.4.3 Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi semua orang sangat diperlukan.  Perilaku 

hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan dengan 

kesadaran, sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Penulis 

melakukan edukasi terkait dengan gizi makanan, kesehatan lingkungan seperti 

membuang sampah pada tempatnya, membiasakan budaya cuci tangan dengan 

sabun dan senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri keluarga serta lingkungan 

tempat tinggal. Degan adanya edukasi mengenai PHBS masyarakat akan terbiasa 

melakukan perilaku yang sehat dan apabila hal tersebut dilakukan terus menerus 

akan menjadi budaya yang baik, yang dapat menghidarkan diri dari bahaya virus 

corona.  
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2.4.4 Pembelajaran Daring dan Edukasi Teknologi Yang digunakan dalam 

Pembelajaran Daring 

 

Di masa pandemi saat ini, para pelajar di berbagai tingkatan sekolah mengalami 

perubahan aktivitas pembelajaran. Dimana pembelajaran yang dilakukan saat ini 

adalah melalui daring, namun dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan 

berbagai masalah yang dirasakan oleh pelajar khususnya yang berada di pedesaan. 

Dengan adanya masalah tersebut penulis membuat kegiatan yang dapat membantu 

proses belajar yang saat ini dilakukan dari rumah. Kegiatan ini dilakukan dengan 

memberikan fasilitas seperti jaringan, laptop serta pembelajaran mengenai 

pengoperasian Microsoft word serta pengenalan aplikasi yang membantu kegiatan 

belajar seperti zoom, google classroom dan quizzy.  Dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik 

seperti halnya pembelajaran offline yang biasa dilakukan.  

 

Gambar 2.4.4 Pembelajaran dari dan Pengenalan Teknologi
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Edukasi Mengenai Covid-19 kepada anak-anak sekolah dasar, organisasi 

masyarakat dan Acara Desa Banjar Agung 

Edukasi ini dilakukan sebagai upaya untuk pengenalan bahaya serta pencegahan 

covid-19 dapat dikenal, dipahami oleh anak-anak. Pengedukasian dilakukan denga 

berbagai cara seperti berbentuk ajakan melalui poster, foto atau bahkan dalam 

bentuk lagu-lagu sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Dengan edukasi 

yang menarik tentu anak anak akan lebih tertarik dan dapat melakukannya dengan 

baik.  

 

2.4.5 Relawan kegiatan Balai Desa 

 

Selain kegiatan yang berkaitan dengan edukasi covid-19 dan pembelajaran online, 

kegiatan lain yang dilakukan adalah membantu kegiatan yang dilak ukan oleh 

pihak balai desa. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah pengiputan data 

surat masuk dan keluar, pengecapan PBB dan penginputannya serta ikut serta 

membantu persiapan 17an yang dilakukan oleh balai desa.  

 

Gambar 2.4.5 Relawan Balai Desa 
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2.4.6 Kegiatan senam anti covid untuk anak-anak  

 

Kegiatan ini adalah sebagai bentuk ajakan kepada anak-anak sekitar yang 

bertujuan untuk menghilangkan rasa letih dan lesu ketika menghadapi 

pembelajaran daring yang cukup memakan tenaga dan pikiran. Senam ini 

merupakan senam yang dianjurkan oleh pemerintah dengan durasi kurang lebih 10 

menit dan dilakukan di siag hari dan dengan tetap melakukan social distancing. 

 

Gambar 2.4.6 Senam Anti Covid  

 

 

2.4.7 Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Desa Banjar 

Agung 

Kegiatan gotong royong adalah suatu upaya yag dilakukan untuk meningkatkan 

rasa saling peduli dan tolong menolong. Gotong royong membersihkan 

lingkungan juga dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi diri dari berbagai 

virus, apabila lingkungan sekitar kita bersih tentu akan tercipta keadaan fisik yang 

baik pula. Selain itu kegiatan ini pula memberika dampak positif seperti 

menjadikan tubuh berolah raga dan menjadi lebih sehat, kegiatan membersihkan 

lingkungan di mulai dari lingkungan sekitar balai desa sampai dengan perbatasan 
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dengan desa lain. Kegiatan ini juga mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk 

melakukan kerja sama. 

      

   Gambar 2.4.7 Gotong Royong 

 

 

 

2.5 Dampak Kegiatan  

 

Setelah dilakukannya berbagai kegiatan yang meliputi pembimbingan belajar 

online serta pengedukasian mengenai perilaku hidup bersh dan sehat serta hal 

mengenai covid-19 masyarakat kita memiliki bebagai informasi mengenai bahaya, 

pencegahahan serta hal-hal penting lainya mengenai covid-19. Selain itu kini 

anak-anak sekolah dasar dapat menjalankan pembelajaran daring dengan baik 

diakarenakan sudah dilakukan pembimbingan baik teori pembelajaran atau hal 

lain yang berhubungan dengan teknologi. 

 


