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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai ujung tombak pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi tidak dapat dipisahkan dari segala kegiatan kemasyarakatan. Pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Menjalankan Tri Dharma  tersebut Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya 

sebagai wadah dari civitas akademi menggalakan program Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) sebagai aplikasi pengabdian mahasiswa kepada 

masyarakat berdasarkan pendidikan yang mahasiswa terima selama proses kuliah.  

Indonesia masih bergelut melawan COVID-19 hingga saat ini, sama 

dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan 

beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha 

penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan 

gejala mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang 

melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus 

berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Dikutip 

dari CNN, berikut beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan 

Coronavirus, yang biasa disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah 

dan jadi pandemi. 

https://www.detik.com/tag/virus-corona
https://www.detik.com/tag/virus-corona
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Seiring melihat kondisi pandemic COVID-19 ini, Mahasiswa Institut 

Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sebagaimana mestinya, ikut serta dalam melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat melalui program PKPM. Oleh karena itu, dalam 

hal ini mahasiswa memiliki tanggungjawab yang besar untuk juga berkontribusi 

dalam pencegahan dan penanganan penyebaran  COVID-19 di masyarakat dengan 

menerapkan berbagai program sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Tujuan utama Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang 

diselenggarakan oleh Institut Informatika dan Bsinis Darmajaya yaitu untuk 

membantu pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 melalui penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya penanggulangan, Membantu 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari 

secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga memberi manfaat bagi 

masyarakat, serta mengedukasi tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya 

dan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID-19. Tujuan utama lainya 

adalah meningkatkan ide, kreativitas serta inovasi mahasiswa untuk 

mengembangkan Desa/Kelurahan tempat dilaksanakan PKPM. 

Dalam pelaksanaan PKPM Mahasiswa sebagai pelaksana penyelenggara di 

tuntut untuk menemukan permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di 

desa tersebut. Dengan adanya kemampuan yang di miliki, mahasiswa dituntut 

untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja yang dapat memberikan 

solusi  untuk menangani permasalahan yang terdapat di desa berdasarkan ilmu 

yang dimilikinya. 
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RT 007 Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan salah 

satu tempat dilaksanakannya PKPM. RT 007 Kelurahan Gunung Mas termasuk 

kedalam wilayah yang padat penduduknya, pemukimannya yang padat dengan 

jarak rumah yang berdekatan menyebabkan mudahnya terjadi penularan COVID-

19, terlebih di RT 007 Kelurahan Gunung Mas ini merupakan salah satu tempat 

yang aktif, penduduknya rutin mengadakan kegiatan Gotong Royong pada setiap 

minggunya yang menyebabkan dapat menimbulkan terjadinya keramaian.. 

Dengan adanya kegiatan di suatu tempat pada masa pandemi seperti ini, sangat 

memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 jika kita tidak menerapkan 

protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Di sisi lain melihat 

kondisi dimana wilayah Teluk merupakan salah satu kecamatan di provinsi 

Lampung yang dinyatakan zona merah penyebaran COVID-19. Maka kami 

sebagai mahasiswa PKPM berusaha untuk membantu masyarakat sekitar dalam 

meneyelesaikan permasalahan-permasalahan itu melalui program-program seperti: 

Sosialisasi dan Mitigasi pencegahan COVID-19 secara langsung di masa 

pandemic COVID-19 ini dengan tetap mematuhi prosedur dan protokol kesehatan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari temuan masalah diatas maka rumusan masalah yang di ambil adalah: 

a. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat Rt 007 

Kelurahan Gunung Mas dalam pencegahan penularan COVID-19? 

b. Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan anak-anak di 

lingkungan RT 007 Kelurahan Gunung Mas akan pentingnya cuci 

tangan dan memakai masker di masa pandemi COVID-19? 
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c. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai cara 

mengoprasikan WhatsApp dan Zoom menggunakan komputer 

untuk belajar secara daring (online)?  

 

1.3. Tujuan PKPM 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu syarat akhir bagi mahasiswa/i untuk menempuh 

tugas akhir/skripsi. 

b. Mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang 

pengabdian kepada masyarakat  

c. Membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

menerapkan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran warga lingkungan RT 007 Kelurahan 

Gunung Mas dalam pencegahan penularan COVID-19. 

b. Meningkatkan pengetahuan anak-anak di lingkungan RT 007 

Kelurahan Gunung Mas mengenai pentingnya memakai masker 

serta mencuci tangan di masa pandemi COVID-19. 
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d. Meningkatkan pemahaman para siswa/i mengenai cara 

mengoprasikan WhatsApp dan Zoom menggunakan komputer 

untuk belajar secara daring (online). 

 

1.4. Manfaat PKPM 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada Masyarakat, IIB Darmajaya dan Mahasiswa 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

a. Memperoleh informasi dan pengetahuan dalam pencegahan 

penyebaran COVID-19. 

b. Memperoleh bantuan tenaga dalam kegiatan rutin masyarakat 

sekitar. 

c. Memperoleh bantuan alat pelindung diri (APD) dalam upaya 

pencegahan COVID-19. 

d. Memperoleh pengetahuan bagi siswa/i masyarakat sekitar dalam 

mengoperasikan aplikasi WhatsApp dan Zoom menggunakan 

komputer?   

1.4.2 Bagi IIB Darmajaya 

a. Memperoleh umpan baik sebagai hasil pengintregasian 

mahasiswanya melalui proses sosialisasi dan mitigasi pencegahan 

penyebaran COVID-19 di Era Pandemi. 
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b. Sebagai bentuk pengabdian IBI Darmajaya khususnya di masa 

pandemic kepada masyarakat RT 007 Kelurahan Gunung Mas 

kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

 

1.4.3 Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkaid COVID-

19. 

b. Meningkatkan kemampuan pendekatan mahasiswa terhadap 

masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa 

peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya di 

masa pandemic COVID-19 ini.  

c. Mendewasakan cara berfikir mahasiswa serta meningkatkan daya 

penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan 

dan pemecahan masalah. 

d. Melatih kecakapan mahasiswa dalam berbicara serta berkoordinasi. 

e. Sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. 

 

1.5. Mitra Yang Terlibat 

1.5.1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya  

Darmajaya adalah salah satu institusi pendidikan tinggi 

swasta (PTS) terkemuka di Provinsi Lampung, berdiri pada tahun 

1995, dibawah naungan Yayasan Pendidikan Alfian Husin. Nama 

“DARMAJAYA”, memiliki arti ” Dharma Bhakti dan Jasa 
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Yoenidar Alfian“. Kampus Terpadu Darmajaya dibangun diatas 

tanah seluas 2,5 hektar, yang beralamat di jalan Zainal Abidin 

Pagar Alam, No.93B. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung, Indonesia. 

1.5.2. RT 007 Kelurahan Gunung Mas  

RT 007 merupakan Rukun Tetangga  (RT) yang terletak di 

kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan  Kota 

Bandar Lampung, sebelumnya Kelurahan ini masih menjadi 

bagian dari Kecamatan Teluk Betung Utara. Kelurahan Gunung 

Mas memiliki 2 Lingkungan (LK) dan 16 Rukun Tetangga (RT). 

RT 007 di pimpin oleh Bapak Lukman. RT 007 terletak di Jalan 

Wr. Supratman Gang Pancurmas LK I. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program Kerja PKPM 2020 

Program kerja PKPM yang dilaksanakan di Rt 007 Kelurahan 

Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan dilakukan sesuai dengan 

kondisi masyarakat saat ini. Kegiatan dilakukan merujuk pada aspek-aspek 

yang dapat membantu mengoptimalkan kegiatan masyarakat yaitu 

Sosialisasi, Mitigasi dan Pendidikan, yang khususnya  merujuk pada 

pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini dilakukan tetap dengan 

mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demi 

mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19. Adapun 

program kerja yang dilakukan merujuk pada aspek tersebut adalah: 

a. Melakukan Perizinan kepada Rt 007 Kelurahan Gunung Mas. 

b. Mengikuti cara pembuatan masker di salah satu rumah warga Rt 007 

Kelurahan Gunung Mas. 

c. Pembagian Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker di lingkungan 

Rt 007 Kelurahan Gunung Mas. 

d. Penyemprotan disenfektan di lingkungan rumah warga Rt 007 

Kelurahan Gunung Mas. 

e. Kegiatan sosialisasi memberi vidio edukasi pencegahan COVID-19 

kepada anak-anak Rt 007 Kelurahan Gunung Mas. 

f. Kegiatan sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun guna pencegahan 

COVID-19.  
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g. Membantu siswa dan siswi di lingkungan RT 007 Kelurahan Gunung 

Mas yang menjalankan kegiatan pembelajaran daring (online). 

h. Mengikuti kegiatan kerja bakti/gotong royong setiap hari jumat di Rt 

007 Kelurahan Gunung Mas. 

i. Membagikan Hand Sanitizer kepada warga sekitar. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

dilakukan selama 25 hari dimulai tanggal 20 Juli 2020 sampai 15 Agustus 

2020. Kegiatan pelaksanaan program kerja dilakukan dengan 

menyesuaikan waktu dan kondisi masyarakat setempat. Kegiatan waktu 

pelaksanaan program kerja di masa pandemi  COVID-19 ini dilakukan 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak melakukan 

kegiatan secara bersamaan. 

 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi  

Tabel 2.3 1 Tabel Hasil Kegiatan 

No. Tanggal Kegiatan 

1 20 Juli 2020 Mengunjungi kediaman Pak RT untuk meminta 

izin pelaksanaan sekaligus memberikan surat 

pengantar PKPM. 

2 21 Juli 2020 Melihat data jumlah warga yang ada di 

lingkungan sekitar RT. 

3 22 Juli 2020 Melakukan pembagian Alat Pelindung Diri 

(APD) berupa masker kain kepada warga 

sekitar. 
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4 27 Juli 2020 Membantu anak-anak yang mengikuti 

pembelajaran daring (online). 

5 29 Juli 2020 Melakukan pembagian Alat Pelindung Diri 

(APD) berupa masker kain kepada warga 

sekitar. 

6 2 Agustus 2020 Mengajarkan anak-anak bagaimana cara 

mengoprasikan Ms.Excel dan Ms Word. 

7 3 Agustus 2020 Membagikan Handsanitizer kepada warga 

sekitar. 

8 4 Agustus 2020 Melakukan penyemprotan disinfektan di 

lingkungan sekitar RT. 

9 5 Agustus 2020 Mengajak anak-anak menonton video edukasi 

tentang COVID-19. 

10 6 Agustus 2020 Melaksanakan sosialisasi gerakan cuci tangan 

kepada anak-anak. 

11 7 Agustus 2020 Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga 

sekitar lingkungan RT. 

12 10 Agustus 2020 Membantu anak-anak yang menjalankan 

kegiatan pembelajaran daring (online). 

13 11 Agustus 2020 Melakukan penyemprotan disinfektan di 

lingkungan sekitar RT. 

14 12 Agustus 2020 Pembuatan masker kain di rumah salah satu 

warga. 

15 13 Agustus 2020 Pengepakan Masker kain dengan plastik serta 

membagikan masker kain kepada warga sekitar 

16 14 Agustus 2020 Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga 

sekitar lingkungan RT. 

17 15 Agustus 2020 Membagikan Hand Sanitizer kepada warga 

sekitar 
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Hasil kegiatan dan dokumentasi selama Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) di Rt 007 Kelurahan Gunung Mas yakni: 

2.3.1 Melakukan perizinan kepada Ketua RT 

Dalam kegiatan keberlangsungan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) diperlukan adanya perizinin terlebih dahulu 

agar kegiatan PKPM yang akan dilaksanakan berjalan dengan 

lancar dan warga sekitar juga dapat mengetahui kegiatan yang yang 

dilakukan oleh mahasiswa/I Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM). 

Gambar 2.3 1 Melakukan perizinan kepada RT 

           

 

2.3.2 Pembagian APD berupa masker 

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib 

digunakan saat bekerja ataupun keluar rumah, salah satu APD yang 

wajib digunakan di masa pandemi COVID-19 ini adalah masker, 

untuk melindungi diri maupun orang di sekelilingnya dari virus 

maupun bakteri lainnya. Pembagian masker ini merupakan salah 



12 

 

satu upaya terbaik yang dilakukan guna memutus rantai 

penyebaran COVID-19. Pembagian masker ini juga diharapkan 

dapat membuat warga agar lebih disiplin untuk slalu menggunakan 

masker setiap keluar rumah atau melakukan kegiatan lainnya. 

Gambar 2.3 2 Pembagian Alat Pelindung Diri berupa Masker 

                           

 

2.3.3 Penyemprotan Disenfektan di rumah warga 

Disinfektan merupakan proses dekonteminasi yang 

menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme 

(baik virus dan bakteri) pada objek permukaan benda 

mati. Melakukan penyemprotan disenfektan di lingkungan rumah 

warga  merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Penyemprotan 

disenfektan ini dapat mengurangi kekhawatiran warga terkait 
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penyebaran COVID-19 karna dapat mensterilkan lingkungan 

sekitar. 

     Gambar 2.3 3 Penyemprotan Disenfektan di rumah warga 

                

   

 

2.3.4 Sosialisasi memberi video edukasi pencegahan COVID-19 

Sosialisasi adalah sebuah upaya untuk memperkenalkan 

atau memberi tahu sebuah sistem dan informasi agar dapat dikenal, 

dihayati dan dipahami oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi 

memberi video edukasi ini dimaksudkan untuk menambah 

pengetahuan anak-anak bagaimana cara pencegahan COVID-19, 

agar mereka lebih disiplin dan menjaga kebersihan terutama saat 

masa pandemi ini.  
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Gambar 2.3 4 Sosialisasi memberi vidio Edukasi Pencegahan COVID-19 

      

 

 

2.3.5 Kegiatan mengikuti cara pembuatan Masker 

Masker merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) 

yang sangat penting  terutama dimasa pandemi ini. Masyarakat 

wajib menggunakan masker setiap akan melakukan aktivitas 

terutama jika hendak keluar rumah. Pembuatan masker ini 

dimaksudkan untuk memberikan masker gratis pada warga dan 

sebagai salah satu pengetahuan baru bagaimana cara membuat 

masker sendiri dengan memanfaatkan barang dan kain  yang ada 

dirumah.  
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Gambar 2.3 5 Mengikuti kegiatan proses Pembuatan Masker 

                       

 

2.3.6 Sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun 

98% penyebaran kuman ditubuh bersumber dari tangan, 

penyakit bisa datang dari mana saja termasuk dari virus dan kuman 

yang menempel pada tangan. Terutama di masa pandemi COVID-

19 ini sangat penting untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun 

dengan cara yang benar. Tak hanya untuk orang dewasa anak-anak 

juga perlu untuk membiasakan hal tersebut. Sosialisasi ini 

dimaksudkan untuk membiasakan anak sejak dini untuk rajin 

mencuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang benar khusus 

nya di masa pandemi ini untuk mencegah penularan COVID-19. 
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     Gambar 2.3 6 Sosialisasi Gerakan Cuci tangan 

                      

 

2.3.7 Kegiatan pendampingan belajar online dirumah  

Pendidikan jarak jauh (distance education) adalah 

pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan 

instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan 

sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya 

dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. 

Pembelajaran elektronik (e-learning) atau pembelajaran daring 

(online) merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara 

khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi 

berbasis internet. Dimasa pandemi saat ini pembelajaran jarak jauh 

sangat tepat untuk di lakukan untuk mengurangi potensi 

penyebaran COVID-19. Pendampingan belajar dirumah 

dimaksudkan untuk membantu siswa/siswi warga sekitar dalam 
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proses belajar daring dirumah serta menambah ilmu pengetahuan 

bagi anak-anak warga sekitar. 

Gambar 2.3 7 Kegiatan Pendampingan Belajar di rumah 

             

 

 

2.3.8 Mengikuti kegiatan kerja bakti  

Rt 007 kelurahan Gunung Mas  memiliki kegiatan rutin 

disetiap minggu-nya yaitu kerja bakti disetiap hari jumat yang 

dimulai pagi hari jam 07.00. Kerja bakti merupakan kegiatan yang 

sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, 

disini kami mahasiswa/i PKPM ikut serta dalam kegiatan rutin 

warga sekitar untuk membantu kegiatan tersebut.  

Gambar 2.3 8 Mengikuti Kegiatan Kerja Bakti 
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2.3.9 Membagikan Handsanitizer kepada warga sekitar 

Handsanitizer merupakan cairan pembersih tangan yang 

digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan selain 

menggunakan sabun dan air. Handsanitizer berbasis alkohol 

dengan minimal 60% dipercaya lebih efektif untuk membunuh 

kuman dan mikroorganisme berbahaya di tangan termasuk 

pencegahan Covid-19. Oleh karena itu sangat penting 

menggunakan Handsanitizer di masa pandemi COVID-19 ini. 

                 Gambar 2.3 9 Membagikan Handsanitizer 
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2.4 Dampak Kegiatan 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

memberikan dampak bagi penduduk atau masyarakat di lingkungan RT 

007 Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota 

Bandar Lampung. Dampak tersebut adalah: 

a. Masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap penerapan pola hidup 

sehat. 

b. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap prosedur dan protokol 

kesehatan.  

c. Siswa dan Siswi memiliki pemahaman untuk menggunakan aplikasi-

aplikasi pembelajaran daring (online). 

d. Masyarakat mendapatkan informasi seputar COVID-19. 
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e. Masyarakat menjadi lebih paham tentang upaya pencegahan penularan 

COVID-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di RT 007 Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota 

Bandar Lampung yang  telah dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu : 

a. Membagikan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan 

perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari 

bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau 

bakteri. Oleh karena itu, masyarakat menjadi lebih paham bahwa 

penggunaan APD dengan benar, dapat membantu mencegah penularan 

COVID-19. 

b. Melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah warga, 

memiliki tujuan untuk meminimalisir serta menghilangkan bakteri atau 

virus. 

c. Memberikan edukasi pencegahan penularan COVID-19 dan mengajak 

anak-anak untuk mencuci tangan dengan baik dan rutin. Hal ini 

bertujuan agar anak-anak tetap melaksanakan prosedur dan protokol 

kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

d.  Kegiatan kerja bakti dilakukan agar lingkungan sekitar tetap bersih 

dan sehat. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti, protokol kesehatan 

seperti menjaga jarak dan memakai masker tetap harus dilakukan. 
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3.2 Saran 

Terkait hal tersebut, saran yang bisa penulis berikan: 

Untuk Masyarakat RT 007 Kelurahan Gunung Mas 

Berdasarkan pengalaman melaksanakan kegiatan Praktek Kerja  

Pengabdian Masyarakat (PKPM) di lapangan saran yang hendak kami berikan 

yang sekiranya dapat berguna bagi masyarakat yakni: 

a. Tetap menjaga jarak aman saat dalam kerumunan selama masa pandemi 

COVID-19 ini. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiasakan hidup bersih 

dan sehat baik di masa pandemi ataupun usai pandemi seperti: rajin 

mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika hendak 

beraktifitas diluar dan menjaga kebersihan lingkungan.  

Untuk Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat  sebaiknya diadakan 

kembali  pada periode  mendatang,  karena kegiatan ini  memberikan nilai 

positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, sehingga 

tercipatanya empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan 

sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 

Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan 

dengan matang terutama dalam menjalin koordinasi dengan lapangan. 
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3.3 Rekomendasi 

3.3.1 Untuk Mahasiswa 

a. Mahasiswa harus lebih disiplin dan konsisten terhadap waktu yang 

berkaitan dengan berbagai kegiatan atau program kerja yang telah 

direncanakan. 

b. Setiap mahasiswa harus bersikap dewasa serta memiliki rasa tanggung 

jawab dalam menjalankan kegiatan PKPM. 

c. Mahasiswa harus memiliki program yang jelas agar koordinasi dan 

kerja sama antara mahasiswa dengan masyarakat dapat terjalin dengan 

baik dan lancer tanpa menimbulkan kesalahpahaman. 

 



24 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNl

NzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsY

W1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi

84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrY

mV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoar

feauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D 

https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/23171181/zona-merah-14-

kecamatan-jadi-fokus-pengawasan-corona-di-bandar-lampung 

https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-

perkembangan-hingga-isu-terkini 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGNlNzIwNTRmYzA1Njg2Y2E4OTI1MmU1&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYXJsYW1wdW5na290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOC8wOS8yNi84Y2U3MjA1NGZjMDU2ODZjYTg5MjUyZTUva2VjYW1hdGFuLXRlbHVrYmV0dW5nLXNlbGF0YW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOC0yMCAxNjoyMTo0OQ%3D%3D
https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/23171181/zona-merah-14-kecamatan-jadi-fokus-pengawasan-corona-di-bandar-lampung
https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/23171181/zona-merah-14-kecamatan-jadi-fokus-pengawasan-corona-di-bandar-lampung
https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini
https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini


25 

 

LAMPIRAN 

 

 Bukti-bukti kegiatan 

1. Kegiatan Kerja Bakti 

   

 

2. Makanan dan Minuman untuk Warga yang ikut Kerja Bakti 
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3. Kegiatan Penyemprotan Disenfektan 

         

 

4. Kegiatan Sosialisasi Gerakan Cuci Tangan  
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5. Kegiatan membagikan Handsanitizer 
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6. Kegiatan Sosialisai memberikan Vidio Edukasi Pencegahan 

COVID-19 



29 

 

    

 

7. Kegiatan Membagikan Masker 

     

 

8. Mengikuti kegiatan proses Pembuatan Masker 
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9. Pengemasan Masker 

 

 

10. Kegiatan pendampingan belajar daring (online) dirumah 
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11. Penutupan akhir PKPM bersama Rt 
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