BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa/i
PKPM Darmajaya, di RT 06 Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung
Karang Pusat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Masyarakat sudah menataati protokol kesehatan dengan baik dan benar
,seperti memakai masker saat keluar rumah , tidak berkerumun.
3.2 Saran
3.2.1 untuk penduduk RT 06 Kelurahan Kaliawi
Di Era Pandemi ini, penduduk RT 06 diminta agar menjaga
kesehatan,kebersihan terutama kesehatan. Maka dari itu masyarakat
diminta untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi serta
melakukan olahraga setidak nya selama 15 menit dalam satu hari dalam
menjaga stamina dan kesehatan.Saat libur sekolah orang tua harus
memberikan dorongan kepada anak-anak serta mengajarkan mereka untuk
berfikir kreatif serta inovatif selama masa pandemic dirumah saja.
3.2.2 Untuk Intitusi
a. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini disarankan agar
diawasi secara langsung dan melalui protokol kesehatan yang ada.
Meskipun baru melaksankan PKPM dimasa pandemic ini, IIB
Darmajaya tetapmelakukan kegiatan PKPM dengan baik sesuai
protocol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
b. Dalam pelaksanaan PKPM ini diharpkan agar pihak pelaksana dapat
lebih matang lagi dalam melaksanakan kegiatan ini.. terlebih untuk
dalam hal perizinanyang harus diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan
tersebut tidak mengalami kendal.
3.3 Rekomendasi
3.3.1 Untuk Penduduk RT 06 dan Kelurahan Kaliawi
a. Bisa bekerja sama dengan mahasiswa agar kegiatan dapat terlaksana
dengan rencana yang sudah ada.
b. Lebih semangat lagi untuk mendorong mahasiswa menjadi lebih kreatif
kepada seluruh aparatur yang terlibat di Lingkungan I maupun di RT
06.

3.3.2 Untuk Mahasiswa
a. Mahasiswa dituntut untuk lebih pintar lagi dalam manajemen waktu
yang ada dalam tiap kegiatan.
b. Setiap mahasiswa harus memiliki kerja sama yang baik kepada
masyarakat sekitar agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3.3.3 Untuk IIB Darmajaya
a. Sebagai program yang wajib dilakukan oleh mahasiswanya, pihak IIB
Daramajaya diminta agar lebih mematangkan pelatihan pengerjaan dari
kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat.
b. Dalam Perizinan harus dilakukan secara keseluruhan agar Mahasiswa
sebagai peranan yang berjalan dikegiatan PKPM tidak mendapatkan
kendala/masalah.

