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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

kelimpahan rahmat nyalah, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan secara 

tertulis yang tertuang dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu alternatif 

kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta mengeluarkan ide 

kreatifitas dalam memanfaatkan sumberdaya potensial yang ada di Kampung atau 

pinggiran kota. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2020 

dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari oleh Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya Jurusan Akuntansi. Pekon Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Utara 

Kabupaten Pringsewu merupakan lokasi sasaran kegiatan program Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM). Yang beranggotakan 4 mahasiswa/i Jurusan 

Akuntansi yang tergabung dalam mahasiswa/i regular. 

Laporan ini saya susun dengan maksud guna melengkapi syarat untuk 

menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB 

DARMAJAYA. Dan saya menyadari tentunya dalam penulisan laporan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas dari bantuan dan arahan 

dari semua pihak. 

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan kemudahan 

kepada kami dari awal pembuatan sampai selesai. 

2. Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah memberi semangat, doa 

dan motivasi kepada saya. 
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3. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc. selaku Rektor IIB 

DARMAJAYA. 

4. Ibu Yusminar, S.E., M.M selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat 

berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM. 

5. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB 

DARMAJAYA 

6. Bapak M. Iskandar selaku PJ Kepala Pekon Fajar Mulia Kecamatan 

Pagelaran utara Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya yang telah 

memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan yang kami lakukan. 

7. Ibu Sulastri yang telah menerima kami sebagai keluarga selama 

berlangsungnya kegiatan PKPM. 

8. Rekan-rekan kelompok yang menjadi rekan terbaik dari awal kegiatan 

PKPM sampai berakhirnya PKPM. 

saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu 

demi kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang 

dapat membangun guna mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi dimasa 

yang akan datang. 

Bandar Lampung,   20 Agustus 2020 

 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona 

COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala 

penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Berdasarkan 

ini, WHO memberi alarm pada semua negara dunia untuk meningkatkan 

kesiapan dan kesiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah COVID 

19 ini.  

 Seperti telah kita ketahui pada akhir 2019 sampai  awal tahun 2020, COVID 

19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari 

Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 

Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan 

etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus 

berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar 

Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai 

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 

Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus Corona pada manusia 

ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 

2020 Indonesia telah melaporkan dua kasus konfirmasi COVID-19. Pada 

tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai 

pandemi. Berdasarkan uraian diatas, Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat atau 
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(PKPM). Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah 

satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai prasyaratan tugas akhir (Skripsi) 

sekaligus sarana pengembang ide kreatifitas dalam memanfaatkan potensi 

yang ada di lingkungan Pekon Fajar mulia. Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat bagi Mahasiswa diharapkan dapat menambah Ilmu dan Wawasan 

dalam hidup bermasyarakat. Bagi Masyarakat ,kehadiran Mahasiswa Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat diharapkan mampu menurunkan Ilmu yang 

didapat selama dibangku kuliah agar dapat memberikan motivasi dan Inovasi 

dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan Tri Darma 

Perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada tahun ini berbeda 

dengann tahun-tahun sebelumnya karena diadakan secara tematik atau 

individu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa/i dilaksanakan sesuai 

dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan tidak 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat dan tetap 

menerapkan social distancing.  

Dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa/i diharapkan 

mampu memberikan wawasan mengenai COVID 19 dan dapat membantu 

pendampingan siswa belajar dengan metode Onine. Karena kegiatan belajar 

Online masih belum optimal dilaksanakan di Pekon Fajar Mulia tepatnya 

untuk siswa-siswi SD N 1 Fajar Mulia mengingat tidak semua murid 

mempunyai smartphone dan kendala jaringan. Mahasiwa/i yang 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 
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Pekon Fajar Mulia berjumlah 4 orang yang semuanya merupakan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Masyarakat Pekon Fajar 

Mulia memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani sehingga 

memiliki kendala pendampingan belajar kepada anak-anaknya karena 

keterbatasan waktu dan juga pengetahuan yang tidak memadai. Dan beberapa 

masyarakat memiliki Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) untuk 

membantu keuangan keluarga. Oleh sebab itu kami Mahasiswa/i PKPM 

Darmajaya 2020 membantu pendampingan  belajar Jarak jauh serta 

membantu meningkatkan penjualan UMKM dengan melakukan 

pendampingan dalam proses pengemasan dan pemasaran. Berdasarkan uraian 

diatas saya mengambil judul laporan PKPM 2020 adalah 

“MENINGKATKAN EDUKASI KESEHATAN MASYARAKAT 

MENGENAI BAHAYA COVID 19 DAN CARA PENCEGAHANYA 

SERTA PENDAMPINGAN KEGIATAN BELAJAR ONLINE SISWA DI 

DPEKON FAJAR MULIA KECAMATAN PAGELARAN UTARA 

KABUPATEN PRINGSEWU” 

1.2 Rumusan Masalah 

a. apakah  masyarakat mengetahui bahaya dari COVID 19?  

b. bagaimana cara efektif dalam belajar jarak jauh siswa selama 

pandemi COVID 19 di pekon fajar mulia? 

c. bagaimana cara memberikan edukasi ekonomi kepada 

masyarakat selama pandemi COVID 19? 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan Umum Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-

19 sebagai berikut: 

a. Mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan kepada 

pencegahan dan penanggulangan COVID 19 yang dilakukan 

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

b. Membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan teori 

sehingga memberi manfaat bagi masyarakat; 

c. Membekali mahasiswa dengan kemampuan pendekatan masyarakat 

dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap 

persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya di masa pandemi 

COVID 19 ini; 

d. memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan 

masyarakat dan mendewasakan kepribadian dan memperluas 

wawasan mahasiswa; 
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e. Melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk 

berpartisipasi dan berkontribusi dalam pencegahan dan 

penganggulangan COVID 19 Membantu pemberdayaan 

masyarakat terdampak COVID 19 melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai upaya penanggulangan. 

 

1.3.2 Manfaat PKPM 

1.3.2.1  Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya, 

Mahasiswa, dan Masyarakat Pekon Fajar mulia adalah: 

a.  Untuk sarana media promosi bagi IIB Darmajaya 

khususnya pada tempat PKPM berlangsung. 

b. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM 

IIB Darmajaya selama  melaksanakan kegiatan di 

Pekon fajar mulia. 

c. Untuk melahirkan kader-kader yang mampu 

membawa perubahan bagi masyarakat dimasa akan 

datang. 

1.3.2.1  Manfaat Bagi Mahasiswa 

PKPM bermanfaat bagi mahasiswa dalam 

pengimplementasi pengetahuan yang diperoleh dari 

perkuliahannya, antara laiMendapatkan nilai lebih 
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yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung jawab, 

kerjasama kelompok dan kepemimpinan. 

a. Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa 

dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

b. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. 

 

1.3.2.2   Manfaat Bagi Pekon fajar mulia  

Tidak hanya bermanfaat bagi Institusi dan mahasiswa 

nya, tetapi PKPM memiliki beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh oleh masyarakat Pekon fajar mulia, 

diantaranya: 

a. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya 

memanfaatkan potensi-potensi usaha yang terdapat di 

fajar mulia. 

b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta 

untuk memberdayakan masyarakat agar semua 

masyarakat dapat membuka usaha dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi. 

c. memberikan pengetahuan mengenai COVID 19 kepada  

masyrakat pekon fajar mulya 

d. membantu pendampingan belajar Online kepada siswa/i 

SD N 1 fajar mulia 
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1.4 Mintra Yang Terlibat 

a. bapak M. Iskandar selaku PJ kepala pekon fajar mulia. 

b. bapak sartono selaku ketua RT 02 

c. ibu suryani selaku pemilik UMKM keripik sena 

d. umat hindu di pura giri mandala 

e. umat buddha vihara Dwippanda 

f. masyarakat pekon fajar mulia terkhusus RT 02 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program yang akan dilaksanakan  

Selama melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

saya membuat beberapa program inti yang didalamnya terdapat beberapa 

kegitan. Program-program tersebut yaitu: 

 

2.1.1    Program Kesehatan  

Kesehatan merupakan prioritas program kami mengingat saat ini 

kesehatan merupakan topik utama pembahasan di dunia baik di 

dunia nyata maupun di sosial media. Topik yang paling di bahas 

yaitu menegenai COVID-19 dimana penyakit ini sudah mewabah 

hingga ke seluruh dunia dan merubah pola hidup manusia dan juga 

merusak perekonomian dunia.  

2.1.1.1     Mengedukasi masyarakat mengenai   COVID 19 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru 

dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum 

mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, akhir tahun 2019. 

COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang 

terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Mengingat 

bahayanya virus ini dan semakin hari semakin banyak 

korban yang terinfeksi update data korban yang 
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terinfeksi virus COVID-19 pertanggal 20 Agustus 2020 

di Indonesia sebanyak 147.211 positif, 100.674 sembuh 

dan 6.418 meninggal. Banyaknya korban yang terinfeksi 

salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai bahaya virus ini dengan tidak 

mematuhi protokol kesehatan yang telah di terapkan oleh 

World Health Organization (WHO) atau badan kesehatan 

internasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah 

menerapkan Penerapan Sosial Bersekala Besar (PSBB) 

pada awal munculnya COVID-19 di Indonesia dan 

pemerintah juga sudah menganjurkan masyarakat untuk 

tetap melakukan kegiatan dari rumah dan tetap 

menerapkan social distancing bila keluar rumah. 

Mengingat masih kuranagnya kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan 

maka saya melakukan penyuluhan menegenai COVID-

19 seperti asal mula virus ini muncul, penyebabnya, serta 

bahaya dan bagaimana cara terhindar dari COVID-19. 

Saya melakukan penyuluhan kepada umat Hindu, umat 

Buddha dan juga kepada siswa/i Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama. Saya melakukan kegiatan 

penyuluhan ini juga tetap menerapkan protokol 

kesehatan dengan tetap mengunakan masker dan social 

distancing. 
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2.1.1.2 program Senam 

Cara supaya terhindar dari COVID-19 selain 

mengunakan masker juga menjaga kekebalan tubuh 

karena salah satu yang di serang oleh virus CORONA 

yaitu kekebalan tubuh sehingga kita harus menjaga 

kekebalan tubuh supaya daya tahan tubuh kita tetap baik 

sehingga jika kita terserang suatu virus atau penyakit 

bisa cepat sembuh. Cara menjaga agar kebalan tubuh 

tetap baik yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi 

dan tetap berolahraga , seperti senam. Kegiatan saya 

dalam rangka mengajak masyarakat hidup sehat dengan 

melakukan senam, saya mengajak ibu-ibu serta 

masyarakat RT 02 Pekon Fajar Mulia dengan senam 

minimal satu minggu 2 kali.  

2.1.1.3       Bersih-Bersih Lingkungan 

 Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh 

masyarakat dunia khususnya Indonesia dimana satu 

virus mengubah semua keadan dari ekonomi, 

kesehatan, dan pendidikan. Semua orang sibuk 

membahas pandemi COVID-19 sehingga melupak 

penyakit yang setiap tahunnya datang disaat musim 

hujan yaitu Demam Berdarah. Di Kecamatan Pagelaran 

Utara kasus Demam Berdarah mengalami peningakatan 

yang cukup pesat. Tetapi, karena pemerintah dan 
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masyarakat lebih fokus untuk menangani pandemi 

COVID-19 sehingga kasus Demam Berdarah tidak 

terekspose. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat 

RT 02 untuk mencegah penyebaran Demam Berdarah 

dengan rajin membersihkan lingkungan terutama 

genangan-genangan air yang dapat menjadi sarang 

nyamuk. 

2.1.1.4     Pembagian Masker 

Salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yaitu 

dengan menggunakan masker. Masker dapat membantu 

pencegakan penularan COVID-19 sampai 60%, dengan 

menggunakan masker kita terhindar dari cairan yang 

keluar dari mulut saat kita berbicara sehingga ketika 

kita sedang berinteraksi dengan orang tanpa gejala 

(OTG) kita tidak tertular dan kita juga mencegah kita 

menularkan penyakit ke orang lain. Ketersediaan 

masker di Indonesia saat awal pandemi sangatlah 

langka karna semua orang mencari dan bahkan orang-

orang yang nakal mereka mnimbun masker dan 

menjual dengan harga tidak wajar. Karena kelangkaan 

ini pemerintah menganjurkan untuk menggunakan 

maker non medis atau masker kain. Saat ini masker 

medis hanya digunakan untuk tenaga medis dan 

masyarakat menggunakan masker kain jika keluar 
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rumah. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat 

Pekon Fajar Mulia terutama anaka-anak menegenai 

pentingnya mengunakan masker saya membagikan 

masker dan menjelaskan pentingnya mengunakan 

masker kepada anak-anak. Saya membagikan kurang 

lebih 70 masker kain. 

2.1.2 Program Pendidikan 

Program pendidikan merupan program yang kami prioritaskan 

karena dampak yang paling terpengaruh karena adanya pandemi 

COVID-19 yaitu pendididkan. 

 

2.1.2.1   Pendampingan belajar jarak jauh 

Perubahan pola belajar saat ini membuat banyak siswa 

harus beradaptasi kembali dengan keadan. Terlebih lagi 

untuk siswa-siswi yang tinggal di desa-desa yang 

kurang akan pengetahuan tentang teknologi sehingga 

tidak bisa mengikuti pelajaran seperti kebanyakan 

siswa-siswi yang tinggal di perkotan. Banyak kendala 

yang dihadapi oleh guru maupun siswa/siswi dalam 

proses belajar mengajar, yaitu tidak semua siswa/siswi 

memiliki smartphone, kurangnya pengetahuan tentang 

teknologi, jarak antar rumah siswa/siswi yang jauh. 

Sehingga saya mencoba untuk melakukan 

pendampingan belajar jarak jauh dengan cara 
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mengumpulkan siswa/siswi untuk melakukan belajar 

bersama sehingga ketika ada pelajaran yang tidak 

dimengerti dapat diskusikan bersama. Cara lain yang 

saya berikan untuk mempermudah siswa/siswi belajar 

jarak jauh yaitu dengan membuat kelompok belajar 

sesuai kelas dan dengan jarak rumah yang berdekatan. 

 

2.1.3  Program Ekonomi  

Program Ekonomi merupan program yang kami 

prioritaskan karena dampak yang paling terpengaruh 

karena adanya pandemi COVID-19 yaitu Ekonomi. 

 

2.1.3.1 Penyuluhan menigkatkan perekonomian di masa   

pandemi COVID 19 

pada masa pandemi yang paling dirasakan bagi 

masyrakat yaitu dampak ekonomi, disaat pandemi 

masyarakat pekon fajar mulia mulai mengikuti protokol 

kesehatan yang di ajurkan pemerintah oleh karna itu 

masyarakat memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk 

menanam sayuran, sehingga hal ini berdampak kepada 

petani di pekon fajar mulia karna hasil panen melimpah 

tetapi di saat pandemi harus mengikuti protokol 

kesehatan untuk tidak mengundang keramaian.  
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saya sebagai mahasiswa/i PKPM melakukan penyuluhan 

tentang dampak ekonomi di masa pandemi, hasil dari 

penen petani bisa di maanfaatkan menjdi bahan makan 

agar memiliki nilai ekonomis dipasaran dan petani dapat 

memanfaatkan media sosial (whatsapp, fecebook ) untuk 

menjual hasil panen dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan dari pemerintah dan memutus rantai 

penyebaran COVID-19. 

 

2.1.3.2 Kunjungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

turunnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada 

usaha mikro kecil menengah (UMKM). Praktek kerja 

pengabdian masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di 

pekon Fajar Mulia RT 02 Kegiatan yang saya lakukan 

pada UMKM Keripik Singkong yaitu mengamati proses 

produksi, mencari tahu perkembangan UMKM, 

membantu membuat label kemasan, membantu UMKM 

untuk mengemas produk lebih menarik, dan Membantu 

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi 

ditengah pandemi COVID 19. Kegiatan ini di harapkan 

dapat membantu UMKM agar tetap berjalan di masa 

pandemi COVID 19, karena dengan majunya UMKM 

maka perekonomian diharapkan akan semakin membaik 

dan UMKM akan tetap berjalan lancar. Saya membantu 
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pemasaran keripik singkong Sena dengan cara 

membuatkan media sosial yaitu instagram sehingga 

pemasarannya lebih luas. 

 

Gambar 2.1 Label Keripik Singkong Sena 

 

 

 

2.2 waktu kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di mulai pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020.  Tempat 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) berada di Pekon 

Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Berikut 

jadwal kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Pekon 

Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu: 
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Tabel 2.1 jadwal kegiatan PKPM 

No Hari/Tanggal Kegiatan Tempat 

1 Senin/ 20 Juli 2020  Izin kegiatan dan 

pelaporan 

program kerja . 

 Beribadah di Pura 

Giri Mandala  

 Kantor Desa 

 Di Pura Giri 

Mandala 

2 Selasa/ 21 Juli 2020  Bimbingan 

belajar jarak jauh 

 Beribadah ke 

Vihara 

Dwipananda 

 Posko PKPM 

 Di Vihara 

Dwipananda 

3 Rabu/ 22 Juli 2020  Senam bersama 

ibu- ibu RT 02 

 Posko PKPM 

4 Kamis/ 23 Juli 2020  Penyuluhan 

COVID 19 di 

pura Giri 

Mandala 

 Di pura Giri 

Mandala 

5 Jum’at/ 24 Juli 2020  Senam bersama 

ibu-ibu 

sekecamatan  

pagelaran utara 

 Lapangan 

Merdeka 

6 Sabtu/ 25 Juli 2020  Bimbingan  Posko PKPM 
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belajar jarak jauh 

7 Minggu/26 Juli 2020  Sekolah minggu 

di Vihara 

 Di Vihara 

Dwipananda 

8 Senin/ 27 Juli 2020  Latihan Tari  Di pura Giri 

Mandala 

9 Selasa/ 28 Juli 2020  Bimbingan 

Belajar jarak jauh 

 Penyuluhan 

COVID 19 di 

Vihara 

 Posko PKPM 

 Di Vihara 

Dwipananda 

10 Rabu/ 29 Juli 2020  Senam bersama 

ibu-ibu RT 02 

 Posko PKPM 

11 Kamis/ 30 Juli 2020  Latihan Tari  Di pura Giri 

Mandala 

12 Sabtu/ 1 Agustus  

2020 

 Bimbingan 

Belajar 

 Posko PKPM 

13 Selasa/ 4 Agustus 

2020 

 Bimbingan 

Belajar jarak jauh 

 Penyuluhan 

Ekonomi di 

Vihara 

 Posko PKPM 

 Di Vihara 

Dwipananda 

14 Rabu/ 5Agustus 

2020 

 Senam bersama 

ibu-ibu RT 02 

 Posko PKPM 
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15 Kamis/ 6 Agustus 

2020 

 Penyuluhan 

Ekonomi di Pura 

Giri Mandala 

 Di pura Giri 

Mandala 

16 Jum’at/ 7 Agustus 

2020 

 Bersih – bersih 

Lingkungan dan 

Tempat Ibadah 

 Di Vihara 

Dwipananda 

 Di Pura Giri 

Mandala 

 Lingkungan RT 

02 

17 Sabtu/ 8 Agustus 

2020 

 

 Bimbingan 

Belajar jarak jauh 

 Posko PKPM 

 

18 Minggu/ 9 Agustus 

2020 

 Kunjungan 

UMKM 

 UMKM Keripik 

Singkong Sena 

19 Senin/ 10 Agustus  Latihan Tari  Di pura Giri 

Mandala 

20 Selasa/ 11/ Agustus 

2020 

 Bimbingan 

Belajar jarak jauh 

 Posko PKPM 

21 Rabu/ 12 Agustus 

2020 

 Kunjungan ke 

Polsub 

 Kantor Polsub 

22 Kamis/ 13 Agustus 

2020 

 Lomba 

memperingati 

HUT RI ke 75 

 Posko PKPM 
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23 Jum’at/ 14 Agustus 

2020 

 Membagikan alat 

cuci tangan 

 Dikantor Desa 

 Di Vihara 

Dwipananda 

 Di Pura Giri 

Mandala 

24 Sabtu/ 15 Agustus 

2020 

 Perpisahan 

bersama ibu-ibu 

RT 02 

 Posko PKPM 

 

2.3 Hasi kegiatan dan dokumentasi 

   2.3.1   hasil kegiatan 

 Selama berlangsungnya praktek kerja pengabdian masyarakat (PKPM) 

di Pekon Fajar Mulia RT 02 terdapat beberapa program kerja yang 

telah saya rencanakan dan program tersebut berhasil di 

implementasikan  seperti Program Kesehatan yang terdiri dari 

mengedukasi masyarakat mengenai COVID 19, Mengajak ibu- ibu RT 

02  senam bersama untuk menjaga imun tubuh, dan melakukan bersih- 

bersih lingkungan RT 02. Adapaun Program pendidikan yang terdiri 

dari bimbingan belajar siswa jarak jauh yang bertujuan untuk 

membantu siswa/siswi yang memiliki kendala tidak punyai 

smartphone dapat belajar bersama sehingga ketika ada pelajaran yang 

tidak dimengerti dapat didiskusikan bersama. Adapun Program 

Ekonomi yang terdiri dari Penyuluhan tentang Optimaliasi teknologi 

informasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat 
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ditengah pandemi COVID 19 yang bertujuan untuk memberikan 

edukasi kepada masyarkat mengenai pemanfaatan teknologi berupa 

media sosial seperti WhatsApp dan Facebook untuk memudahkan 

penjual dan pembeli dalam bSertransaksi ditengah Pandemi COVID 

19, melakukan kunjungan ke UMKM Keripik Singkong, mengamati 

proses produksi, mencari tahu bagaimana perkembangan UMKM, 

membantu membuat label kemasan, membantu UMKM untuk 

mengemas produk agar lebih menarik, dan memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi ditengah pandemi COVID 19. 
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2.3.2     Dokumentasi 

Gambar 2.2 Izin Kegiatan Ke Ketua RT 02 Pekon Fajar Mulia 

 

 

 

Gambar 2.3 Penyerahan surat Izin kegiatan 

 kepada PJ kepala Pekon Fajar Mulia 
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Gambar 2.4 Penyuluhan COVID-19 Di pura Giri mandala 

 

 

Gambar 2.5 Pembagian masker ke pada siswa-siswi 

bimbingan belajar SD N 1 Fajar mulia 
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Gambar 2.6 Bersih- bersih Lingkungan 

di Pekon Fajar Mulia RT 02 

  

 

 

Gambar 2.7 bersih-bersih lingkungan Pura  
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Gambar 2.8 senam bersama Sekecamatan Pagelaran Utara 

 

 

 

Gambar 2.9 senam bersama ibu-ibu RT 02 
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Gambar 2.10  Bimbingan belajar siswa- siswi   

 

 

 

Gambar 2.11 Sekolah Minggu di Vihara Dwipananda 
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Gambar 2.12 Penyuluhan ekonomi di Vihara Dwipananda 

 

 

 

Gambar 2.13 Kunjungan ke UMKM keripik singkong sena 
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Gambar 2.14 produk UMKM Keripik singkong sena 

 

 

 

Gambar 2.15  kunjungan ke POLSUB 
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Gambarr 2.16 Lomba memperingati HUT RI Ke 75 

 

 

Gambar 2.17 Penyerahan perlengkapan alat cuci tangan  

kepada PJ kepala pekon fajar mulia  
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2.4      Dampak kegiatan  

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan di 

Pekon Fajar Mulia RT 02 selama 27 hari Memberikan dampak positif 

bagi masyarkat. Dari sisi kesehatan Dampak tersebut dapat dilihat dari 

masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya untuk mematuhi 

protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah seperti keluar 

rumah menggunakan masker dan jaga jarak. Dampak pendidikan 

dirasakan oleh siswa/siswi SDN 1 Fajar Mulia. selama Pandemi 

COVID 19 banyak kendala yang dihadapi siswa/siswi seperti terkendala 

dengan jaringan, tidak memilik smartphone, kurangnya pengetahuan 

tentang teknologi, jarak antar rumah siswa/siswi yang jauh dan tidak 

mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas sehingga tugas sekolah 

siswa menumpuk. Dengan program kerja pendampingan belajar untuk 

siswa/siswi membantu siswa/siswi dalam mengatasi kendala- kendala 

tersebut dengan belajar bersama dan membentuk kelompok belajar 

sesuai dengan kelas, sehingga tugas yang diberikan guru di sekolah 

dapat di kumpul tepat waktu, selain itu tujuan dari pendampingan 

belajar bukan hanya untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas 

tetapi juga pemahaman mengenai materi pelajaran. Dampak ekonomi 

yang terjadi setelah kegiatan penyuluhan ekonomi dilaksanakan, 

masyarakat yang memiliki home industry memanfaatkan teknologi 

seperti media sosial berupa WhatsApp, Facebook untuk menawarkan 

produk yang mereka hasilkan kepada konsumen dan bagi masyarakat 

yang tidak memiliki home industry memanfaatkan lahan di sekitar 
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rumah untuk menanam sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, cabai, 

daun bawang, dan tomat. Hal ini dilakukan karena masyarakat sadar 

dengan menanam sayur di lahan rumah sendiri dapat menghemat 

pengeluaran Rumah Tangga. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 kesimpulan 

Berdasarkan Serangkaian Kegiatan kami sebagai Mahasiswa PKPM di 

Pekon fajar mulia Kecamatan pagelaran utara Kabupaten Pringsewu dapat 

di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. penyuluhan kepada masyarakat mengenai COVID 19 di pekon fajar 

mulia mengenai COVID 19 seperrti apa yang dimasud dengen covid 

19, asal mula virus ini muncul, penyebabnya, pencegahaan, cara 

menjaga imun tubuh serta bahaya COVID 19. saya melakukan 

penyuluhan ini kepada umat hindu, umat buddha, serta siswa-siswi 

pendampingan belajar yag terdirri daari sekolah dasar dan sekolah 

menengah atas.. 

b. pendampigan belajar siswa-siswi SD N 1 Fajar mulia di tengah 

pandemi COVID 19. 

c. Memberikan Penyuluhan Ekonomi Kepada Masyarakat pekon Fajar 

Mulia Di Tengah Pandemi COVID-19. 

d. Cara mengembangkan UMKM Keripik Singkong di Pekon Fajar 

Mulia yaitu menciptakan Inovasi kreatif dalam pemberian label 

kemasan, merk, dan cara mengemas produk lebih menarik sehingga 

mambantu UMKM dan masyarakat dalam mengenal produk tersebut 

sebagai penghasilan tambahan ekonomi Masyarakat di Tengah 

Pandemi COVID 19 dan memberikan saran kepada masyarakat 
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memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk menanam sayuran 

sehingga menghemat pengeluaran rumah tangga. 

3.2 saran 

adapun saran yang dapat saya berikan sebagai berikut: 

   3.2.1   saran bagi masyrakat pekon fajar mulia  

masyarakat hendaknya lebih peduli lagi akan bahaya COVID 

19, dan lebih meningkatkan pemahaman penggunaan 

Teknologi Informasi dimasa yang akan datang. 

3.2.2    saran bagi perangkat pekon fajar mulia 

untuk membuat websete sebagi sarana informasi bagi 

masyarakat. 

3.2.3   saran bagi UMKM  

Hendaknya UMKM keripik singkong sena lebih menekankan pada 

Inovasi produk, kemasan, dan Brand kepada masyarakat luas dan 

dapat menjalin hubungan relasi bisnis agar tidak kesulitan dalam 

proses produksi dan distribusi agar usaha dapat terjamin kedepannya, 

salah satu bentuknya adalah melalui promosi online yang dapat 

menambah relasi bisnis. 

 

3.2.4     Saran Bagi IIB DARMAJAYA 

Hendaknya sebelum kegiatan PKPM dilaksanakan mahasiswanya 

sudah dibekali dengan program kerja yang akan diterapkan di 

Pekon, dan sebaiknya informasi yang belum jelas  jangan diinfokan 
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kepada mahasiswa sehinga tidak membuat mahasiswa bingung. 

Dan untuk fasilitas yang di janjikan seperti paket data internet dan 

lain-lain sebaiknya benar-benar diberikan. 

3.3 Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan kesimpulan saya memberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

a. Setelah diadakan penyuluhan mengenai bahaya COVID-19 memberikan 

dampak positif kepada masyarakat. Untuk itu kepada pihak-pihak yang 

berwenang agar memberikan penyuluhan-penyuluhan yang serupa agar 

masyarakat mendapat dampak positif dari kegiatan tersebut. 

b. Pendampingan belajar jarak jauh sangat membantu siswa-siswi dalam 

melaksanakan belajar jarak jauh karena dengan adanya pendampingan 

siswa dapat berdiskusi baik kepada pendamping maupun ke teman satu 

kelompoknya. Untuk itu saya merekomendasikan Pekon membentuk 

relawan untuk melakukan pendampingan belajar karena ini sangat 

penting untuk kelangsungan pendidikan di Pekon tersebut. 

c. Setelah dilakukan penyuluhan mengenai meningkatkan perekonomian 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan pemanfaatan 

media masa yang memberikan dampak positif untuk masyarakat. Untuk 

itu diharapkan pemerintah Pekon Fajar Mulia lebih memperhatikan 

perekonomian masyarakat dengan memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga 

untuk membentuk UMKM. 
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d. Setelah dilakukan pendampingan kepada UMKM keripik singkong 

Sena dengan memberikan logo UMKM dan perbaikan kemasan dan 

pemasaran. Untuk itu diharapkan UMKM keripik Sena dapat 

mempertahankan dan lebih mengembangakan potensi-potensi yang ada. 
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Inovasi kemasan baru kerripik singkong sena 

 


