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  KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum Wr.Wb 

Tabik pun … 

Alhamdulillah segala puji dan syukur dihaturkan ke khadirat Allah SWT,tuhan yang 

Maha Esa,sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan dan program Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat dan juga telah menyelesaikan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang berjudul Edukasi Penanggulangan Dan 

Pencegahan COVID 19 Dengan Wastafel Ekonomis Di Desa Bumi Aji Lampung 

Tengah  

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bentuk kegiatan 

untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta mengeluarkan ide kreatifitas dalam 

situasi di tengah pandemic covid-19 ini. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) dilakukan selama satu bulan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

di desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah merupakan 

lokasi sasaran saya dalam kegiatan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

secara individu dalam situasi pandemic covid-19 .  

Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membuat laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Saya menyadari bahwa laporan ini belum sempurna 

dan  banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan konstruktif sangat 

diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini dikemudian hari.  

Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari pihak kelurahan desa bumi aji 

serta pihak yang terlibat dan juga kepada dosen pembimbing,semoga laporan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat di masa pandemi COVID-19 dapat bermanfaat.  

Wassalamu`alaikum Wr.Wb. 

Bandar Lampung,  Agustus 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan contoh dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi IIB Darmajaya,yaitu pengabdian masyarakat.Dan IIB Darmajaya 

menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) sebagai bagian 

dari kurikulum perguruan tinggi. 

 

Melakukan pebangdian masyarakat adalah suatu wujud dari integritas   ilmu yang 

tertuang di bangku perkuliahan,untuk dilakukan secara nyata dan dapat dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Saat WHO telah menetapkan bahwa COVID 19 adalah 

virus yang berbahaya dan dapat menyebar dengan cepat kita dituntut untuk selalu 

merepkan protocol kesehatan. Dalam hal ini IIB Darmajaya sebagai salah satu 

perguruan tinggi di Lampung ikut berkontribusi dalam penanggulangan dan 

pencegahan COVID 19 di masyarakat dengan penerapan berbagai program dan IIB 

Darmajaya pun merumuskan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

bertema COVID 19. 

 

Dalam program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun ini desa Bumi 

Aji adalah salah satu tempat yang menjadi kegiatan PKPM,tepatnya di kecamatan 

Anak Tuha kabupaten Lampung Tengah.masyarakat di desa bumi aji masih banyak 

yang belum menyadari bagaimana bahaya dan memtaikannya virus corona ini yang 

juga dapat menyebar dengan cepat.Oleh karena itu,kita perlu mengedukasi dan 

memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan protocol kesehatan dan 

cara pencegahannya.       
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Dengan penjabaran diatas maka saya membuat judul laporan ini yaitu Edukasi 

Penanggulangan Dan Pencegahan COVID 19 Dengan Wastafel Ekonomis Di Desa 

Bumi Aji Lampung Tengah.   

 

1.2  Rumusan Masalah  

 

 Bagaimanakah pemahaman masyarakat desa tentang COVID 19 ? 

 Apakah masyarakat menerapkan protokol kesehatan sehari-hari? 

 Bgaiamanakah pembelajaran siswa sekolah dasar akibat dampak dari covid 

19? 

 Apakah masyarakat desa sealalu menjaga kebersihan? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

 

 

Tujuan Praktek Kerja Pengabdian Msyarakat (PKPM) COVID 19 sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Covid 19  

2. Untuk mengetahui apakah masyarakat menerapkan protokol kesehatan  

3. Untuk mengetahui pembelajaran siswa disekolah akibat dampak Covid 19 

4. Untuk mengetahui apakah masyarakat desa selalu menjaga kebersihan 

 

Manfaat   

 

Manfaat kegiatan PKPM sebagai berikut :  

 

Manfaat bagi IIB Darmajaya  

 

 Sebagai bentuk nyata pengabdian IIB Darmajaya kepada masyarakat 

khususnya desa Bumi Aji  

 Mempromosikan kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus berbasis 

Tekonologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat desa 
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 Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literature mahasiswa 

yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat berikut 

nya. 

 

Manfaat Bagi Mahasiswa  

 

 Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam pengabdian kepada 

masyarakat,kemandirian dan juga tanggung jawab 

 Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat digunakan untuk 

menyongsong masa depan  

 Memberikan keberanian kepada mahasiswa untuk bersosialisasi dengan baik 

di masyarakat 

 Meningkatkan keterampilan dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat 

 Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa terhadap 

apa saja yang dilakukan saat berada di masyarakat 

 Menjadi bahan pembelajaran dan menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap 

sesama 

 

Manfaat Bagi Masyarakat 

 

 Memperluas wawasan masyarakat tentang apa itu COVID 19 dan bagaimana 

bahaya nya  

 Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat  

 Membantu masyarakat dalam memahami bagaimana mencegah penularan 

COVID 19  

 Membantu anak-anak SD dalam memahami dunia tekologi informasi lebih 

lanjut 

 Edukasi masyarakat tentang penting nya menggunakan masker di tengah 

situasi pandemi ini 
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 Membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dengan cara cuci tangan, 

dan saya membantu membuatkan wastafel ekonomis atau tempat cuci tangan 

di tempat umum 

 Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mnggunkan handsanitizer 

selepas beraktivitas ditengah pandemi 

 Membantu anak anak SD belajar dirumah masing masing  

 Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID 19 melalui media 

sosial atau daring 

 

1.4 Mitra Yang Terlibat  

 

Mitra yang terlibat : 

 

 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID 19 melibatkan 

Program Studi sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan 

melibatkan pengawasan pelaksana oleh lembaga penelitian,pengembangan 

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat (LP4M) IIB Darmajaya 

Lampung 

 Lurah desa Bumi Aji 

 Para aparatur desa Bumi Aji  

 Ketua RT 01 desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha  

 Masyarakat desa Bumi Aji  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2. Program Pelaksana  

 

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan 

 

Program yang 

dilaksanakan  

Ulasan program  Sasaran program  

Berkunjung dan 

memberitahukan program 

kerja kepada bapak lurah 

dan rekan-rekan  

Berkunjung menemui 

lurah,ketua RT,dan aparatur 

desa guna memberitahukan 

tentang rencana kegiatan yang 

akan saya lakukan di desa 

Bumi Aji,dan meminta 

bimbingan dari ketua RT 

setempat dan kepada lurah. 

Agar kegitan yang dilakukan 

dapat berjalan dengan baik 

dan juga dapat bermanfaat 

bagi masyarakat.  

Kepada lurah  

Kepada aparatur desa 

Bumi Aji  

Kepada ketua RT desa 

Bumi Aji kec.Anak 

Tuha  

Sosialisasi terkait 

pencegahan COVID 19   

Saya melakukan kegiatan 

sosialisasi terkait pencegahan 

dan penanggulangan COVID 

19  kepada warga setempat. 

Kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat dapat memahami 

dan mengerti tentang apa itu 

covid 19 dan bagaiamana cara 

Sasaran dari program ini 

adalah masyarakat di 

desa Bumi Aji kec.Anak 

Tuha .  

Dan juga Anak-anak di 

desa Bumi Aji  
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kita untuk mencegah dan 

menanggulangi nya. Dan 

memberi informasi terkait 

penggunaan masker,social 

distancing,selalu mencuci 

tangan sehabis 

beraktivitas,serta 

menggunakan handsanitizer 

guna mencegah tertularnya 

virus corona.  

Pembagian Masker  Pembagian masker dilakukan 

kepada masyarakat desa Bumi 

Aji,kegiatan ini dilakukan 

agar masyarakat sadar 

pentingnya menerapkan 

protocol kesehatan di dalam 

situasi pandemi ini.penjelasan 

tentang  menggunakan masker 

saat berpergian untuk 

mencegah tertularnya COVID 

19 . 

Sasaran dari program ini 

adalah masyarakat desa 

Bumi Aji termasuk 

anak-anak  

Pemasangan banner 

dengan tema pencegahan 

COVID 19  

Pemasangan banner ditempat 

tempat umum seperti kantor 

kelurahan,masjid,mushola,dan 

gardu tempat masyarakat 

sering berkumpul. Tema 

banner yang saya buat dan 

pasang ditempat umum adalah 

tentang social distancing atau 

Sasaran program ini 

adalah masyarakat desa 

Bumi Aji . 
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menjaga jarak dengan orang 

lain. Menghindari 

kerumunan,jangan 

sembarangan memegang 

barang yang ada di tempat 

umum,dan segera mencuci 

tangan setiba dirumah setelah 

berpergian. Kegiatan ini 

dilakukan untuk menghimbau 

masyarakat tentang menjaga 

jarak dan menghindari 

kerumunan yang dapat 

berpontensi untuk menularkan 

virus COVID 19. 

Membagikan 

handsanitizer kepada 

masyarakat desa Bumi 

Aji  

Memberikan handsanitizer 

kepada masyarakat 

setempat.kegiatan ini 

dilakukan agar masyarakat 

desa Bumi Aji dapat lebih 

waspada terhadap situasi 

pandemi ini.Karena penularan 

virus yang begitu cepat dan 

mudah serta virus tersebut 

dapat menempel di benda 

benda umum yang sering kita 

pegang maka kita harus selalu 

menjaga kebersihan dan 

menerapkan protocol 

kesehatan,salah satu nya 

Sasaran program ini 

adalah, masyarakat di 

desa Bumi Aji kec.Anak 

Tuha  
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dengan memakai handsanitzer 

guna mencegah tertularnya 

virus corona ini. 

Membuat wastafel 

ekonomis/tempat cuci 

tangan  

Membuat wastafel ekonomis 

atau tempat cuci tangan. 

Kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat lebih sadar untuk 

selalu mencuci tangan 

sehingga dapat mencegah 

tertularnya COVID 19. 

Wastfel ekonomis ini saya 

tempatkan di tempat umum 

yang banyak orang 

berkunjung seperti,kantor 

kelurahan desa Bumi 

Aji,masjid ,dan juga mushola 

yang bersebelahan dengan 

Sekolah Dasar.  

Sasaran program ini 

adalah masyarakat desa 

Bumi Aji kec.Anak 

Tuha 

Pemasangan stiker 

tentang pencegahan 

COVID 19  

Pembuatan dan pemasangan 

stiker ke rumah rumah warga 

setempat. Stiker yang berisi 

tentang cara cara pencegahan 

virus corona yang bisa kita 

lakukan sendiri.Stiker ini 

dipasang dirumah-rumah 

warga agar masyarakat bisa 

lebih peka dan sadar tentang 

bahaya virus ini dan cara cara 

untuk mencegah nya. 

Sasaran program ini 

adalah masyarakat di 

desa Bumi Aji kec.anak 

Tuha. Rumah-rumah 

masyarakat setempat. 
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Pendampingan belajar 

anak-anak SD di rumah  

Pendampingan belajar kepada 

anak-anak SD di desa Bumi 

Aji. Pendampingan dilakukan 

di rumah rumah warga 

dikarenkan sekolah masih 

belum beroperasi akibat 

dampak dari COVID 19. Saya 

mengajarkan anak anak 

tentang pelajaran yang 

mereka pelajari disekolah dan 

saya mengajarkan mereka 

tentang teknologi seperti cara 

untuk mengoperasikan 

Microsoft office. Kegiatan ini 

diharapkan dapat membantu 

anak anak agar tetap belajar 

dengan baik meskipun 

terdampak COVID 19  

Sasaran program ini 

adalah Anak-anak 

Sekolah Dasar di desa 

Bumi Aji kec.Anak 

Tuha  

  

 

 

2.2  Waktu Kegiatan  

 

Waktu Kegiatan  Program  Tempat Pelaksanaan  

Senin,20 Juli 2020 Berkunjung dan 

memberitahukan program 

kerja kepada bapak 

lurah,ketua RT dan rekan-

rekannya 

 

 

Kantor Kelurahan 
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Kamis,23 Juli 2020 Sosialiasi terkait 

pencegahan covid 19 

kepada masyarakat 

setempat 

 

Rumah Warga 

Senin,27 Juli 2020 Pembagian masker kepada 

masyarakat setempat  

Rumah Warga 

Kamis,30 Juli 2020 Pemasangan banner di 

tempat umum dengan 

bertema pencegahan covid 

19 

Kantor keluarahan 

Masjid 

Mushola 

Gardu warga 

Senin,3 Agustus 2020 Membagikan 

Handsanitizer kepada 

masyarakat setempat 

 

Rumah ketua RT 

Kamis,6 Agustus 2020 Membuat wastafel 

ekonomis atau tempat cuci 

tangan  

 

Kantor kelurahan 

Masjid 

Mushola 

 

Minggu,9 Agustus 2020 Pemasangan stiker 

pencegahan covid 19  

 

Dirumah warga setempat 

Rabu,12 Agustus 2020 Pendampingan belajar 

anak anak SD di desa 

Bumi Aji  

 

Dirumah warga setempat 

Sabtu,15 Agustus 2020 Perpisahan  Kantor keluarahan 
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2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi  

 

2.3.1 Sosialisasi terkait pencegahan covid 19 kepada warga setempat 

 

 

 

Saya melakukan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan COVID 

19  kepada warga setempat. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami 

dan mengerti tentang apa itu covid 19 dan bagaiamana cara  kita untuk mencegah dan 

menanggulangi nya. Saya berkunjung ke beberapa rumah warga untuk bersosialisasi 

dan memberitahukan tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan ditengah 

pandemi seperti ini. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2.3.2 Pembagian Masker kepada ibu-ibu dan juga anak-anak setempat 

 

 

 
 

 



 

13 
 

 

  

Pembagian masker dilakukan kepada masyarakat desa Bumi Aji,kegiatan ini 

dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya menerapkan protocol kesehatan di dalam 

situasi pandemi ini.penjelasan tentang  menggunakan masker saat berpergian untuk 

mencegah tertularnya COVID 19 . 

 

2.3.3    Pemasangan Banner Di Tempat Umum 
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15 
 

 

 

Pemasangan banner ditempat tempat umum seperti kantor 

kelurahan,masjid,mushola,dan gardu tempat masyarakat sering berkumpul. Tema 

banner yang saya buat dan pasang ditempat umum adalah tentang social 

distancing atau menjaga jarak dengan orang lain.kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat bisa melihat dan lebih peka terhadap pentingnya menjaga jarak dan 

tidak boleh berkumpul dengan jumlah orang yang ramai,agar dapat terhindar dari 

COVID 19.  
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2.3.4 Membagikan Handsanitizer yang diwakilkan oleh ketua RT setempat 

 

 

 

Memberikan handsanitizer kepada masyarakat setempat yang diwakili oleh ketua 

RT.kegiatan ini dilakukan agar masyarakat desa Bumi Aji dapat lebih waspada 

terhadap situasi pandemi ini. salah satu nya dengan memakai handsanitzer guna 

mencegah tertularnya virus corona ini.Kegiatan ini dilakukan untuk membuat 

masyarakat lebih sadar tentang menggunakan handsanitizer dan menerapkan protokol 

kesehatan.  

 



 

17 
 

2.3.5 Membuat Wastafel Ekonomis Atau Tempat Cuci Tangan
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Membuat wastafel ekonomis atau tempat cuci tangan. Kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat lebih sadar untuk selalu mencuci tangan sehingga dapat mencegah 

tertularnya COVID 19. Wastfel ekonomis ini saya tempatkan di tempat umum seperti 

kantor keluarahan,mushola,dan masjid yang ada di desa Bumi Aji Kec.Anak Tuha 

Lampung Tengah .diharapkan pembuatan wastafel ekonomis atau tempat cuci tangan  

ini dapat membantu masyarakat yang berada di tempat umum untuk lebih higienis 

dan bersih sehingga menjauhkan dari tertularnya virus covid 19. 
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2.3.6 Pemasangan Stiker Pencegahan COVID 19 

   

  

 

 

Pembuatan dan pemasangan stiker ke rumah rumah warga setempat. Stiker yang 

berisi tentang cara cara pencegahan virus corona yang bisa kita lakukan sendiri.Stiker 

ini dipasang dirumah-rumah warga agar masyarakat bisa lebih peka dan sadar tentang 



20 
 

bahaya virus ini dan cara cara untuk mencegah nya. Saya melakukan penempelan 

stiker ini sekaligus memberikan masker gratis  

 

2.3.7 Pendampingan belajar anak anak di desa Bumi Aji 

 

 

 

Pendampingan belajar anak-anak di Sekolah Dasar desa Bumi Aji,saya melakukan 

kegiatan pendampingan belajar ke rumah-rumah warga dikarenakan sekolah masih 

belum bisa beroperasi karena pandemi ini. Saya mengajarkan anak –anak tentang 

teknologi khususnya laptop. Cara menggambar di laptop,menggunakan Microsoft 

office dll. 
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2.3.7 Perpisahan dengan bapak Lurah dikarenakan PKPM selesai 

 

 

 

Perpisahan dengan bapak lurah dan para aparatur desa dikarenakan PKPM yang telah 

selesai. Perpisahan dilakukan dengan berpamitan dan memberi cendramata untuk 

kantor kelurahan yang ada di desa Bumi Aji. Serta memberikan ucapan terima kasih 

atas izin melakukan kegiatan PKPM dan juga atas bimbingan dan kerjasama nya. 

Sekali lagi saya mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada seluruh 

masyarakat di desa Bumi Aji 
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2.4 Dampak Kegiatan  

 

       Kegiatan PKPM yang dilaksanakan di RT 001 kecamatan Anak Tuha banyak 

membantu masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi covid 19 terutama di 

bidang kesehatan. Masyarakat telah mendapatkan kebiasaan hidup baru secara bersih 

dan sehat,serta mampu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan 

masker,menggunakan handsanitizer,selalu mencuci tangan,sifat terbuka masyarakat 

akan hal baru sangat membantu memberikan dampak positif atas pelaksanaan PKPM 

ini. Adapun dampak khusus yang di dapat masyarakat yaitu : 

 

1. Masyarakat RT 001 kecamatan Anak Tuha menjadi paham terhadap protokol 

kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID 19 dan dapat melakukan 

kebiasaan hidup bersih dan sehat. 

2. Masyarakat menjadi lebih sadar dan peka tentang pemakaian masker dan 

handsanitizer yang sebelumnya tidak dilakukan  ketika berpergian untuk 

mencegah tertularnya COVID 19  

3. Masyarakat sudah mengetahui apa itu COVID 19 dan bagaimana cara 

mencegah dan menanggulangi nya 

4. Anak-anak jadi mengetahui tentang teknologi seperti belajar membuat tulisan 

di Microsoft Office 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

 

 Program kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di desa Bumi Aji 

telah terlaksana sejak tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus 2020.Dalam kurun waktu 

tersebut saya telah melewati berbagai hal dalam menyelesaikan progam yang telah 

disusun sebelumnya.Berbagai program telah terealisasi dengan baik dan mendapat 

sambutan yang baik pula oleh warga desa Bumi Aji. 

 Perencanaan program kerja dilakukan dalam waktu yang singkat disesuaikan 

dengan kondisi pandemi saat ini dan berdasarkan survey yang telah dilakukan 

sebelumnya.Terbatasnya kegiatan untuk terjun langsung dilapangan dikarenakan 

situasi pandemi ini,agar kita dapat saling menjaga dan terhindar dari covid 19. 

 Berbagai program yang dilaksanakan mendapatkan sambutan yang sangat 

baik dari warga setempat dan juga diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat 

yang ada di desa Bumi Aji kec.Anak Tuha.Kegiatan yang dilakukan mendapatkan 

dukungan dari banyak pihak agar program tersebut dapat berjalan dengan 

lancar.Secara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik dengan pihak 

Kepala Desa,pihak aparatur  desa,Ketua RT 001,serta seluruh masyarakat desa Bumi 

Aji.Bimbingan dari Kepala Desa dan juga ketua RT sangat membantu saya dalam 

mengkoordinir program kerja sehingga dapat berjalan dengan baik dan  sesuai 

rencana.          

 Pemberian informasi tentang menjaga kesehatan dan kebersihan serta 

menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat agar terhindar dari covid 19 dengan cara menjaga diri sendiri seperti yang 

telah dianjurkan pemerintah dan yang saya sosialisasikan.Saya juga belajar bersama 

masyarakat didesa Bumi Aji untuk berbaur dan  saling menjaga serta melindungi diri 
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itu adalah bentuk pengabdian saya kepada masyarakat,ilmu yang saya dapat selama 

perkuliahan secara langsung kepada masyarakat.  

 

3.2  Saran  

 

3.2.1 Untuk Mahasiswa 

  

1. Peserta program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB 

Darmajaya ada baiknya melakukan observasi lapangan mendetail agar dapat 

menentukan program kerja yang sesuai serta dapat merealisasikannya 

sehingga dapat benar benar membantu masyarakat. 

2. Mahasiswa hendaknya mengetahui secara rinci akan prioritas kesehatan 

masyarakat dan menilai sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan 

secara maksimal agar dapat memaksimalkan peran mahasiswa dan juga 

masyarakat. 

3. Mahasiswa hendaknya lebih sering bersosialisasi lagi tentang COVID 19 

kepada masyarakat desa karena mungkin ada beberapa orang yang belum 

paham dan masih menyepelekan tentang protokol kesehatan 

4. Mahasiswa hendaknya mempelajari bahasa local yang digunakan di 

masyarakat tempat penempatan PKPM sebelum mulai penerjunan agar dapat 

berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menjadi lebih akrab dengan warga 

setempat. 

 

3.2.2 Untuk IIB Darmajaya 

 

1. Perlu adanya bimbingan bagi masing-masing mahasiswa,terlebih kepada 

mahasiswa yang bermasalah dalam perizinan dll. 
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3.2.3 Untuk Masyarakat RT 001 desa Bumi Aji 

 

1. Masyarakat perlu lebih tanggap terhadap isu kesehatan yang terjadi 

belakangan ini. 

2. Masyarakat RT 001 disarankan melakukan medical check up apabila terdapat 

gejala yang mengarah kepada COVID 19. 

 

3.3  Rekomendasi 

 

3.3.1 Untuk Mahasiswa  

Sebagai pelaksana kegiatan PKPM mahasiswa harus mampu mengkoordinir 

program kerja yang akan di lakukan seperti mengatur waktu pelaksanaan,materi yang 

akan disampaikan,sasaran penyampaian kegiatan serta mahasiswa harus memastikan 

apakah kegiatan yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat dan mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

 

3.3.2 Untuk Mitra Yang Terlibat Dan Masyarakat  

Dalam pelaksanaan PKPM sangat dibutuhkan dukungan dari mitra yang 

terlibat khususnya masyarakat karena kegiatan ini dilakukan untuk lebih membantu 

masyarakat.dikarenakan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap COVID 19 

masih sangat rendah. Serta masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan 

protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari ditengah pandemi ini. Sehingga 

diharapkan dengan adanya PKPM ini diharapkan masyarakat bisa menerapkan 

protokol kesehatan demi terhindar dari COVID 19 

  

3.3.3 Untuk IIB Darmajaya 

IIB Darmajaya harus lebih memperhatikan mahasiswa yang bermasalah 

seperti tentang perizinan yang menyulitkan mahasiswa dalam melaksanakan PKPM. 

Serta harus lebih memperhatikan kesulitan-kesulitan yang ditemukan di lapangan 
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Daftar Pustaka  

 

Tim Penyusun 2018 Buku Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut 

Informatika Dan Bisnis Darmajaya  

Tim Penyusun 2020 Buku Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut 

Informatika Dan Bisnis Darmajaya 
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Lampiran – Lampiran  

 

1. Desain Poster Pencegahan Covid 19 

 

 

2. Desain Stiker Pencegahan Covid 19 
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3. Instagram Sebagai Media Sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


