
 
 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-19 IIB 

Darmajaya pada tanggal 20 juli 2020 hingga 15 agustus 2020 di Kelurahan 

Sukarame, dapat disimpulkan berjalan dengan baik, karena dalam 

pelaksanaannya telah berhasil memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi 

informasi sebagai salah satu cara dalam pelaksaaan kegiatan PKPM COVID-

19 di Kelurahan Sukarame. Melalui terobosan tersebut, kegiatan ini disambut 

dengan sangat baik oleh perangkat kelurahan Sukarame serta warga 

masyarakat Sukarame, sehingga setiap kegiatan program kerja mendapat 

dukungan yang baik dari lingkungan  masyarakat. 

Secara garis besar, semua program kerja telah terealisasi dan 

memberikan dampak yang positif bagi kelurahan Sukarame. Mulai dari 

berhasilnya mecegah penyebaran COVID-19 selama kegiatan, berhasilnya 

mengedukasi pemahaman masyarakat terkait COVID-19 dan bagaimana 

pentingnya mentaati protokol kesehatan, berhasilnya membantu siswa-siswi 

SD dalam belajar daring, berhasilnya membantu pemulihan kegiatan UMKM 

serta ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.  

Melihat respon masyarakat sangat baik terhadap program-program 

yang dilaksanakan, diharapkan perangkat kelurahan dan warga masyarakat 
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Sukarame dapat terus menjalankan program-program yang dinilai efektif 

dalam menekan penyebaran COVID-19 di kelurahan Sukarame.  

 

3.2 Saran 

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) COVID-19 IIB Darmajaya, selanjutnya dapat 

memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi 

demi kebaikan seluruh masyarakat di Kelurahan Sukarame, yaitu : 

1. Perlu adanya kesadaran diri masyarakat kelurahan Sukarame untuk 

mentaati protokol kesehatan, menjaga kesehatan bersama dalam melawan 

penyebaran COVID-19.  

2. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk lebih aktif  berpartisipasi 

dalam kegiatan kelurahan guna menekan penyebaran COVID-19 di 

kelurahan Sukarame. 

3. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa 

PKPM IIB Darmajaya 2020 dapat diteruskan dan dimanfaatkan secara 

optimal oleh masyarakat kelurahan Sukarame. 

 

3.3 Rekomendasi 

Dari hasil kegiatan yang sudah di laksanakan, telah di temukan 

beberapa hal yang dapat menjadi diskusi serta referensi untuk kegiatan PKPM 

COVID-19 kedepannya, namun agar dapat terealisasikan dengan baik ada 

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan, yaitu: 
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1. Direkomendasikan agar membuat kegiatan yang lebih menyasar kepada 

masyarakat secara personal dalam sosialisai dan edukasi pencegahan dan 

penanganan COVID-19 secara daring. 

2. Direkomendasikan agar dapat terlaksananya program-program lain dalam 

PKPM COVID-19 di era kenormalan baru, seperti pentaatan protokol 

kesehatan di pusat-pusat keramaian seperti toko-toko, warung makan, 

tempat belanja dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


