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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadiran  Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunianya-Nya sehingga kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) ini hingga penyusunan laporan kegiatan PKPM dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam saya haturkan 

kepada  junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang 

telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 

menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini, semoga 

kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at  dalam menuntut ilmu.  

Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini disusun sebagai 

salah satu prasyarat penilaian dari program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) berdasarkan hasil observasi dan realisasi kerja di RT.001, Kebon Dangder, 

Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yang 

dimulai sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Tujuan dari 

penyusunan, sekaligus sebagai pertanggung jawaban dan sebagai indikator dalam 

mengetahui sejauh mana program kegiatan mahasiswa dalam melakukan PKPM 

dapat terealisasi dengan baik. 

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diantaranya : 

• Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan 

kemudahan kepada saya dari awal pembuatan sampai selesai. 

• Ibu dan Ayah beserta keluarga besar yang telah memberi semangat, doa 

dan motivasi kepada saya. 

• Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya. 

• Bapak Nurjoko, S.Kom., M.T.I selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi 

IIB Darmajaya. 
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• Bapak Arman Suryadi Karim, S.Kom.,M.T.I selaku Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran 

yang sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan. 

• Bapak Ariansyah selaku Ketua RT. 001 Kebon Dangder, Kelurahan 

Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung beserta 

jajarannya yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta 

membantu setiap kegiatan yang saya lakukan. 

• Serta Remaja Brimob Club, masyarakat dan siswa/siswi Kebon Dangder 

yang telah turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari masih banyak kekurangan 

baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat saya harapkan. 

Semoga motivasi, saran dan masukan berguna bagi kita semua dan diberkahi 

Allah SWT untuk bekal kita diakhirat. Akhir kata penyusun berharap agar pihak 

yang berkaitan dapat menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua dan agar pembaca 

dapat mengambil nilai-nilai yang berguna untuk diteladani. 

Wassalamualikum Wr.wb 

 

 

                                                                      Bandar Lampung, 30 Agustus 2020 

 

Elvan Adi Pratama
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

bentuk pengaplikasian ilmu yang telah didapat dikampus dan kegiatan yang 

bersifat sosial atau praktek kerja yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa 

yang bersifat mengabdi terhadap masyarakat. PKPM bagi mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk 

menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. 

Bagi  masyarakat, kehadiran  mahasiswa diharapkan mampu memberikan  

motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras 

denganfungsi perguruantinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses 

pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli hingga 15 Agustus 2020. Tujuannya adalah 

untuk membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di tempat 

dilaksanakannya praktek kerja. 

 

Saat ini di Indonesia bahkan hampir diseluruh dunia terdampak pandemic 

COVID-19. Dampak tersebut tidak hanya berimbas pada kehidupan 

bermasyarakat tetapi juga berdampak pada perekonomian dan pendidikan. 

Oleh karena itu di masa pandemic seperti ini kegiatan PKPM di lakukan di 

daerah mahasiswa itu sendiri dengan demikian yang menjadi tempat 

diadakannya Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) saya yaitu di 

pemukiman Kebon Dangder RT 01 LK 01 kelurahan Bumi Waras kecamatan 

Teluk Betung kota Bandar Lampung. Masyarakat di Kebon Dangder mayoritas 

bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh pabrik dan penyedia jasa.  

 

Di pemukiman Kebon Dangder banyak siswa/siswi yang melakukan 

pembelajaran online/daring, karena metode pembelajaran secara daring ini baru 

di terapkan di masa pandemic seperti sekarang tidak sedikit siswa/siswi bahkan 

orang tua mereka yang kebingungan dengan system belajar seperti ini. Selain 

itu masyarakat di pemukiman Kebon Dangder masih kurang patuh dengan 
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aturan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Hal ini 

mengakibatkan masih banyak masyarakat yang enggan memakai masker, 

berkerumun, dan tidak menerapkan Phisical Distancing. Maka dari itu saya 

mahasiswa dari PKPM IIB Darmajaya membantu siswa/siswi dalam 

melakukan pembelajaran secara daring, memberikan edukasi tentang Microsoft 

Office serta memberikan edukasi tentang COVID-19 dan NewNormal kepada 

masyarakat di pemukiman Kebon Dangder. 

 

Sehubungan dengan uraian masalah di atas maka saya tertarik 

mengadakan pengamatan dan pendekatan sosial mengenai 

“PENDAMPINGAN MASYARAKAT (SISWA/SISWI) KELURAHAN 

BUMI WARAS DALAM MASA PANDEMI  COVID-19 DENGAN 

PELATIHAN MICROSOFT OFFICE ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah cara efektif siswa/siswi untuk memahami Microsoft office 

dalam pandemi Covid-19 serta memberikan pemahaman kepada siswa/siswi 

dan  masyarakat tentang pembelajaran daring? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan PKPM bagi Masyarakat Kebon 

Dangder, Bumi Waras yaitu: 

1. Mengedukasi masyarakat dan anak-anak akan bahaya virus Covid-19 dan 

memperbaiki kebiasaan masyaraat agar tetap menggunakan protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan Pemerintah.  

2. Mensosialisasi masyarakat tentang informasi terbaru dari Covid-19 dan New 

Normal serta mengeduksi masyarakat untuk memilah berita tentang Covid-19  

agar terhindar dari hoax. 

3. Mensosialisasi masyarakat tentang manfaat menabung dan investasi sederhana. 

4. Mensosialisasi dan melakukan pendampingan untuk membantu orang tua 

dalam pembelajaran daring di masa pandemik Covid-19. 
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1.3.2 Manfaat  

1.  Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya yaitu : 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB  Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya RT. 001 Kebon Dangder, Bumi Waras. 

b. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus 

berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat 

sekitar. 

c. Hasil  dari  laporan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan literatur 

mahasiswa  yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 

 

2. Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa yaitu : 

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam komunikasi, disiplin, bersosial, 

tanggungjawab, dan kepemimpinan. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman yang dapat dipergunakan untuk bekal 

masa depan. 

c. pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dan 

mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa.  

d. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga 

kerja yang terampil dan siap pakai. 

e. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik kepada 

masyarakat.  

 

3. Manfaat yang diperoleh bagi Masyarakat yaitu : 

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara 

pencegahannya Covid-19. 

b. Masyarakat mulai mematuhi penggunaan protocol kesehatan. 

c. Masyarakat terbantu dalam memahami teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran daring. 
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d. Para siswa/siswi mampu memahami Microsoft Office yang digunakan dalam 

mengerjakan tugas. 

e. Masyarakat menjadi pemilih dalam menerina informasi. 

 

 

1.4 Mitra Yang Terlibat 

 

1. Masyarakat RT.001  Kebon Dangder 

2. Remaja Brimob Club 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-Program yang Dilaksanakan 

1. Mengedukasi anak-anak Kebon Dangder tentang pentingnya menjaga 

kebersihan selama pandemi Covid-19. 

2. Melakukan pendampingan pembelajaran daring kepada anak-anak Kebon 

Dangder. 

3. Memberikan edukasi tentang pengenalan bahasa inggris bagi anak-anak Kebon 

Dangder. 

4. Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob Club tentang 

pengenalan dan pencegahan Covid-19 secara daring. 

5. Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob Club tentang edukasi 

administrasi (pembuatan proposal kegiatan) secara daring. 

6. Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob Club tentang 

pembelajaran Microsoft Office secara daring. 

7. Memberikan pengertian dan sex education kepada anak-anak Kebon Dangder. 

8. Memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat tentang      New Normal. 

9. Olahraga bersama adik-adik Remaja Brimob Club untuk menjaga daya tahan 

tubuh di masa pandemik Covid-19. 

10. Membagikan masker kepada adik-adik Remaja Brimob Club serta memberikan 

pengertian tentang pentingnya memakai masker dimasa pandemik Covid-19. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

COVID-19 yaitu di RT.001 Kebon Dangder, Kelurahan Bumi Waras Kota 

Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan selama kurang dari satu bulan per 

tanggal 20 Juli 2020 s/d 15 Agustus 2020. 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Hasil kegiatan dari pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) COVID-19 selama masa pandemik Covid-19 di RT.001 Kebon 

Dangder, kelurahan Bumi Waras yaitu: 

 

2.3.1 Mengedukasi anak-anak Kebon Dangder tentang pentingnya menjaga 

kebersihan selama pandemi Covid-19. 

 

Gambar 2.1  

 

Gambar 2.2 
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2.3.2 Melakukan pendampingan pembelajaran daring kepada anak-anak Kebon 

Dangder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 

2.3.3 Memberikan edukasi tentang pengenalah bahasa inggris bagi anak-anak Kebon 

Dangder. 

 

                                  Gambar 2.4 
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2.3.4 Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob   tentang pengenalan 

dan pencegahan Covid-19 secara daring. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

 

2.3.5 Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob tentang edukasi 

administrasi (pembuatan proposal kegiatan) secara daring. 

 

 

 

Gambar 2.6 
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2.3.6 Melakukan ZOOM bersama adik-adik Remaja Brimob tentang pembelajaran 

Microsoft Office. 

 

Gambar 2.7 

 

2.3.7 Memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat tentang      New Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 
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2.3.8 Olahraga bersama adik-adik Remaja Brimob Club untuk menjaga daya tahan 

tubuh di masa pandemik Covid-19. 

Gambar 2.9                                            

Gambar 2.10 

 

2.3.9 Membagikan masker kepada adik-adik Remaja Brimob Club serta memberikan 

pengertian tentang pentingnya memakai masker dimasa pandemik Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 
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2.4 Dampak Kegiatan 

Dampak dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) COVID-19 di RT.001 Kebon Dangder yakni: 

 Masyarakat di RT.001 Kebon Dangder sudah mengetahui bahayanya 

Covid-19 

 Masyarakat di RT.001 Kebon Dangder sudah mengetahui tentang 

NewNormal dan peraturan terkait NewNormal. 

 Anak – anak di RT.001 Kebon Dangder sudah mulai bisa dan terbiasa 

dengan pembelajaran dengan sisten daring. 

 Adik – adik Remaja Brimob Club mampu memahami bagaimana bentuk 

dan isi dari proposal kegiatan yang baik dan benar. 

 Adik – adik Remaja Brimob Club makin giat dalam berolah raga untuk 

menguatkan imun tubuh dan daya tahan tubuh. 

 Masyarakat di RT.001 Kebon Dangder dan adik – adik Remaja Brimob 

Club sudah mulai menaati protokol kesehatan dengan menggunakan 

masker ketika berpergian keluar rumah. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan serangkaian kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) COVID-19 di RT.001, Kebon Dangder, Kelurahan Bumi Waras, 

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan, 

dapat disimpulkan yaitu : 

1. Membangun tali silahturahmi antara Mahasiwa dengan masyarakat 

2. Mensosialisakian kepada masyarakat akan bahaya dan pencegahan virus Covid 

19 dan New Normal serta tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protocol 

kesehatan. 

3. Mengedukasi anak-anak di Kebon Dangder tentang Bahasa Inggris, sex 

education.  

4. Mengedukasi Remaja Brimob tentang pembelajaran Microsoft Office dan 

pembuatan proposal kegiatan. 

5. Membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas sekolah dan memahami 

materi di masa pembelajaran daring di berlakukan. 

3.2 Saran 

Saran yang dapat saya berikan adalah masyarakat diharapkan untuk lebih peka 

terhadap perkembangan informasi terkait Covid-19 dan New Normal dan dapat 

terus menaati protocol kesehatan.   

3.3 Rekomendasi 

Untuk masyarakat di Kebon Danger agar lebih sering menggunakan masker 

saat berada di tempat umum, jika tidak nyaman menggunakan masker dapat 

menggunakan face shield, agar terhindar dari virus Covid-19, dan jika 

masyarakat mendapati kendala dalam penyampaian materi daring, orang tua 

bisa meminta Guru di Sekolah untuk memberikan video penjelasan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

https://www.kemenkopmk.go.id/cara-cegah-covid-19  

Di akses pada Rabu 19 Agustus 2020 

 

https://covid19.go.id/ 

Di akses pada Rabu 19 Agustus 2020 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office  

Di akses pada Jumat 21 Agustus 2020 

 

https://www.kemenkopmk.go.id/cara-cegah-covid-19
https://covid19.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Denah Lokasi 

 
 

 

2. Contoh Pamflet Covid-19 
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3. Bukti Aktivitas Lainnya 
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