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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan membuat laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya  yang 

bertempat di Desa Tangsi Lontar, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Tidak lupa shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 

Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini disusun sebagai salah 

satu prasyarat penilaian dari program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) berdasarkan hasil observasi dan realisasi kerja di Desa Tangsi Lontar, 

Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera 

Selatan yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. 

Tujuan dari penyusunan, sekaligus sebagai pertanggung jawaban dan sebagai 

indikator dalam mengetahui sejauh mana program kegiatan mahasiswa dalam 

melakukan PKPM dapat terealisasi dengan baik. 

Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) dan penyusunan ini tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan 

bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada: 

• Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan 

kepada saya dari awal pembuatan sampai selesai. 

• Bapak dan Ibu dosen beserta keluarga besar yang telah membeir semangat,doa 

dan motivasi kepada kami. 

• Bapak Ir.Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya. 

• Ibu Deppi Linda S.Kom., M.T.I Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat berharga 

dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan. 
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• Bapak Nurjoko,S.Kom.,M.T.I selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi IBI 

Darmajaya. 

• Bapak Fajar Sidik selaku Kepala RT 01 Desa Tangsi Lontar beserta jajarannya 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta membantu setiap kegiatan 

yang kami lakukan di desa tersebut. 

• Ibu Hermawizah S.Pd., SD selaku Kepala Sekolah SDN 115 OKU yang telah 

mengizinkan saya untuk mendampingi salah satu kelas di sekolah tersebut 

selama saya melakukan kegiatan PKPM. 

• Ibu Aneda Pertiwi S.Pd., SD selaku wali kelas IV B SDN 115 OKU yang telah 

membimbing dan memperkenankan saya mendampingi beliau di kelas tersebut. 

Semoga motivasi, saran dan masukan berguna bagi kita semua dan diberkahi 

Allah SWT untuk bekal kita diakhirat. Akhir kata penyusun berharap agar pihak 

yang berkaitan dapat menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua dan agar 

pembaca dapat mengambil nilai-nilai yang berguna untuk diteladani. 

Wassalamualikum Wr.wb 

 

Bandar Lampung, 31 Agustus 2020 

 

 

 

Ayu Mislegianti 

NPM. 1711050083
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu perwujudan 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian 

merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara 

teoritis di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari 

di masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan 

dalam kehidupan masyarakat luas. PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi 

suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan  

kesadaran  hidup bermasyarakat.  

Dalam Program PKPM tahun 2020 ini desa Tangsi Lontar menjadi tempat 

pelaksanaan kegiatan PKPM, tepatnya di Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Provinssi Sumatera Selatan. Pelaksanaan PKPM tahun 2020 ini 

dilaksanakan secara individu oleh setiap mahasiswa dikarenakan sedang adanya 

pandemi Covid-19 di Indonesia bahkan di dunia.  

Dalam kondisi pandemi seperti ini teknologi sangat dibutuhkan bagi masyarakat 

untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya karena masyarakat diminta untuk tetap 

dirumah saja dan work from home/study from home. Maka dari itu masyarakat harus 

bisa memahami betapa pentingnya perkembangan teknologi didunia saat ini. Di desa 

tangsi lontar sendiri masyarakat masih banyak yang buta akan teknologi, masih 

banyak masyarakat yang tidak perduli akan perkembangan IT. 

Saat ini sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk 

belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Sistem 

pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang 

selama ini terjadi, menjadi makin melebar saat pandemi. Bisa dilihat bahwa tidak 

semua siswa yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk belajar secara online. 
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Selama pandemi Covid-19 ini kegiatan belajar mengajar maupun pekerjaan 

masyarakat sangat terbatas karena ketidaktahuan akan teknologi yang digunakan, 

banyak anak sekolahan yang tidak mengikuti kegiatan belajar daring karena 

kurangnya pengetahuan orang tua dan anak mengenai teknologi yang digunakan, 

jadi anak-anak terkendala saat ingin belajar. 

Dengan adanya kegiatan PKPM ini saya harap dapat membantu masyarakat 

mengenal teknologi untuk digunakan sebagaimana mestinya, seperti untuk sekolah, 

untuk bekerja, dan mencari informasi yang akurat dengan internet yang selama ini 

masyarakat tidak ketahui. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari hasil observasi yang telah saya laksanakan di desa tangsi lonatar, dapat 

dirumuskan masalah antara lain: 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi.  

b. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan 

c. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet dan media sosial untuk 

kepentingan pekerjaan. 

d. Kurangnya pengetahuan mengenai Covid-19 sehingga masih banyak warga 

yang tidak mentaati protokol kesehatan. 

1.3. TUJUAN KEGIATAN  

Tujuan kegiatan diadakan kegiatan ini antara lain : 

a. Untuk memberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi. 

b. Memberitahukan bagaimana cara penggunaan teknologi informasi. 

c. Mensosialisasikan bagaimana penggunaan internet yang sehat. 

d. Mengedukasi tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya dan bagaimana 

cara pencegahan penyebaran COVID-19. 

e. Pembuatan   media   edukasi secara daring dalam upaya pencegahan 

COVID-19 bagi masyarakat. 
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f. Membantu pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 melalui 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya penanggulangan 

1.4 MANFAAT PKPM 

Manfaat Kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB  Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya desa Tangsi Lontar.  

b. Mempromosikan Kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan kampus 

berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis kepada masyarakat 

desa. 

c. Hasil  dari  laporan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan literatur 

mahasiswa  yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 

 

1.4.2 Bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung 

jawab, dan juga kepemimpinan. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat 

dipergunakan untuk menyongsong masa depan yang akan datang. 

c. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik kepada 

masyarakat. 

d. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada mahasiswa 

terhadap apa saja yang dilakukan pada saat berada di masyarakat. 

e. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai 

tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. 

 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

a. Membantu masyarakat memahami apa yang terjadi dengan adanya 

pandemi covid19 ini 
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b. Membantu guru-guru menggunakan teknologi komunikasi untuk 

pembelajaran daring 

c. Membantu anak anak desa yang kesulitan dalam hal belajar daring 

d. Membuat suasana belajar yang baru untuk anak-anak sekolahan 

e. Menumbuhkan  jiwa disiplin masyarakat akan peraturan yang ada 

f. Membantu desa agar dapat menggunakan sosial media untuk hal hal 

yang berbau informasi. 

 

1.5  MITRA YANG TERLIBAT 

Adapun mitra yang terlibat dalam kegiatan PKPM 2020 di desa tangsi lontar ini 

adalah : 

a. Aparat Desa Tangsi Lontar 

b. Masyarakat desa Tangsi Lontar 

c. SDN 115 OKU 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 

Adapun program-program yang dilakukan selama PKPM di desa Tangsi Lontar ialah 

sebagai berikut : 

2.1.1 Program Edukasi Pencegahan COVID-19 bagi masyarakat 

Program ini merupakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

edukasi dan pencegahan covid-19. Sasaran pada kegiatan kali ini adalah 

masyarakat dewasa/lansia yang merupakan dominan penduduk desa di 

desa Tangsi Lontar.  

 

2.1.2 Program Edukasi tentang Perkembangan Teknologi bagi masyrakat 

dalam masa pandemic COVID-19 

Program edukasi ini dilaksanakan sekaligus sosialisasi di desa Tangsi 

Lontar dan SDN 115 OKU yang berada di kecamatan Pengandonan. 

Sasaran dari kegiatan ini ialah memberi pengetahuan masyarakat, siswa/i 

dan orang tua siswa/i mengenai penggunaan teknologi untuk pendidikan 

dan pekerjaan lainnya. Selain itu program ini dilakukan untuk membantu 

anak-anak desa yang kesulitan dalam pembelajaran secara daring. Dengan 

program edukasi ini diharapkan untuk kedepannya siswa/i dapat belajar 

secara daring menggunakan fasilitas teknologi yang telah di ajarkan. 

 

2.1.3 Program pendampingan belajar/mengajar siswa dan guru di SDN 

115 OKU 

Pendampingan belajar/mengajar ini dilakukan untuk membantu para guru 

memberikan materi kepada siswa/i. Selain itu kegiatan ini juga membantu 

guru menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran secara daring. 

Untuk siswa kegiatan ini membantu untuk tetap belajar dirumah secara 

daring yang sebelumnya dari pihak guru dan siswa/i tidak menggunakan 

sistem daring untuk belajar rutin. 
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Kondisi kegiatan belajar/mengajar di SDN 115 OKU sekarang para 

siswa/i tetap belajar dari rumah, untuk pengumpulan tugas dan pemberian 

materi pembelajaran kepada siswa diwakilkan oleh orang tua/wali murid. 

Jadi orang tua/wali murid yang datang kesekolah untuk menerima materi 

yang nantinya akan mereka sampaikan lagi ke anak-anak mereka. Bisa 

dibilang masih menggunakan sistem manual, para wali siswa dan guru-

gurupun belum paham mengenai penggunaan teknologi untuk 

pembelajaran daring. Jadi dari kegiatan ini diharapkan kedepannya untuk 

para guru, siswa, dan para wali murid agar dapat menggunakan teknologi 

informasi sebagaimana mestinya dalam pembelajaran online. 

 

2.2 WAKTU KEGIATAN 

Waktu pelaksanaan PKPM adalah dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 

Agustus 2020. Adapun rundown kegiatan ialah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Rundown Kegiatan PKPM 2020 

No Tanggal Kegiatan 

1 20-23 Juli 2020 Perkenalan/silaturahmi dengan perangkat desa 

serta mendata penduduk desa dan membantu 

perangkat desa 

2 24-25 Juli 2020 Sosialisasi Covid-19 kepada masyarakat desa 

tangsi lontar 

3 26 Juli 2020 Sosialisasi Covid-19 rutin mingguan via sosial 

media Instagram desa 

4 27-30 Juli 2020 Membantu/mendampingi guru menerapkan proses 

belajar mengajar secara daring 

5 31 Juli-1 Agustus 

2020 

Melaksanakan pendampingan belajar untuk anak-

anak desa 

6 2 Agustus 2020 Upload informasi mengenai pencegahannya 

covid-19 di social media 
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7 3-6 Agustus 2020 (1) Membantu dan mendampingi guru untuk 

memberikan materi secara daring kepada 

siswa; (2) sosialisasi kepada orang 

tua/wali siswa di SDN 115 OKU 

mengenai pencegahan COVID-19 

8 7-8 Agustus 2020 Pendampingan belajar anak desa yang kesulitan 

belajar daring 

9 9 Agustus 2020 Sosialisasi rutin mingguan via sosial media 

Instagram desa (Upload informasi mengenai 

covid-19) 

10 10-13 Agustus 2020 Pembekalan materi kepada orang tua/wali murid 

kelas IV SDN 115 OKU untuk diberikan kepada 

anak-anak mereka 

11 14-15 Agustus 2020 Pembagian APD (Masker) kepada masyarakat 

dan pemberian kenang-kenangan 
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2.3 HASIL KEGIATAN DAN DOKUMENTASI 

Berikut hasil dan dokumentasi kegiatan PKPM 2020 di desa Tangsi Lontar : 

2.3.1 Program Edukasi Pencegahan COVID-19 bagi masyarakat 

Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat paham akan pentingnya menjaga 

kesehatan dan kebersihan, masyarakat menjadi semakin waspada dengan 

penyebaran COVID-19. Dalam hal ini juga masyarakat dapat mematuhi 

protokol kesehatan yang ada.  

   

Gambar 2.1 Sosisalisasi COVID-19 pada masyarakat desa tangsi lontar 

 

 

Gambar 2.2 Sosisalisasi COVID-19 kepada Wali Murid SDN 115 OKU 
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2.3.2 Program Edukasi tentang Perkembangan Teknologi bagi masyrakat 

dalam masa pandemic COVID-19 

Hasil dari kegiatan ini ialah penerapan pembelajaran online menggunakan 

Zoom dan Google Classroom di SDN 115 OKU. Guru-guru dan murid 

dapat mengakses Zoom untuk pertemuan secara online. 

 

Gambar 2.3 Sosialisasi Penggunaan ZOOM Cloud untuk guru sebagai media 

pembelajaran Daring di SDN 115 OKU 

 

Gambar 2.4 Sosialisasi Penggunaan ZOOM untuk para siswa/i kepada orang tua/wali 

murid SDN 115 OKU 
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2.3.3 Program pendampingan belajar/mengajar siswa dan guru di SDN 

115 OKU 

Hasil dari kegiatan ini ialah membantu guru untuk memberikan materi 

pembelajaran kepada siswa/i dan mendampingi proses belajar mengajar 

guru melalui zoom dan google classroom. Untuk siswa/i program ini 

membantu mereka melakukan kegiatan belajar, bagi yang kesuliatan 

dalam belajar secara daring program ini membatu mereka belajar dengan 

cara dibimbing langsung. 

 

Gambar 2.5 Penyerahan Surat Tugas pada wali kelas IV SDN 115 OKU 

        

Gambar 2.6 Pembekalan Materi pembelajaran untuk siswa/i dirumah kepada Orang 

Tua/Wali Murid Kelas IV  
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Gambar 2.7 Pertemuan tatap muka kelas IV melalui ZOOM 
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Gambar 2.8 Pendampingan Belajar anak desa yang terkendala dalam sistem belajar 

daring 

2.3.4 Program pembagian APD (Masker) 

       

Gambar 2.9 Pembagian APD (Masker) kepada masyarakat desa yang membutuhkan 
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2.4 DAMPAK KEGIATAN  

2.4.1 Dampak bagi Masyarakat sekitar dan Desa Tangsi Lontar  

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya Covid-19 dan 

tidak menganggap sepeleh hal-hal kecil dalam menjalankan protokol 

kesehatan jika berpergian keluar rumah. 

b. Terbukanya mata masyarakat akan penggunaan teknologi informasi 

yang sehat, seperti penggunaan internet untuk pencarian informasi 

yang akurat,  penggunaan sosial media untuk hal-hal positif dan 

penggunaan teknologi untuk bidang pendidikan dan pekerjaan di masa 

pandemi ini. 

c. Tersedianya akun media sosial untuk desa yang berisi tentang 

informasi mengenai COVID-19. Serta memudahkan perangkat desa 

untuk membagikan informasi seputar desa. 

 

2.4.2 Dampak untuk SDN 115 OKU 

a. Membantu guru di SDN 115 OKU menerapkan sistem daring 

menggunakan ZOOM dan Google Classroom. 

b. Membantu pendampingan guru untuk memberikan materi 

pembelajaran. 

c. Membantu siswa/i tetap produktif dirumah dengan menerapkan sistem 

daring yang efektif. Dan meminimalisir tatap muka langsung dengan 

orang tua/ wali muted untuk pengumpulan tugas. 

 

2.4.3 Dampak untuk pelajar di desa 

a. Membantu anak-anak desa yang kesulitan belajar daring dengan 

membimbingnya langsung ditempat. 

b. Menyediakan perangkat untuk mereka belajar daring bagi mereka yang 

fasilitasnya tidak memadai untuk belajar online. 

c. Memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing 

d. Anak-anak tetap dapat belajar dan mengikuti kelas walaupun dirumah. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Desa Tangsi Lontar Kecamatan Pengandonan yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan yaitu : 

a. Memberikan Motivasi kepada siswa/i SDN 115 OKU untuk tetap giat belajar 

dalam keadaan pandemi covid-19 

b. Membangun tali silahturahmi dengan pemuda serta masyrakat sekitar  

c. Memotivasi masyarakat desa untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa 

d. Membuat masyarakat paham akan bahaya covid-19 dan bagaimana cara 

pencegahaannya. 

e. Membantu masyarakat untuk beraktivitas dengan tetap mentaati protokol 

kesehatan. 

f. Membuat media pembelajaran online via google classroom dan Zoom untuk 

siswa/i kelas IV di SDN 115 OKU 

g. Membantu para guru menerapkan cara pembelajaran daring yang benar 

dengan memanfaat teknologi informasi yang ada. 

h. Mendampingi guru pada saat pemberian materi secara daring. 

i. Membuat program bimbingan belajar secara langsung bagi anak-anak desa 

yang kesulitan akan pembelajaran daring. 

 

3.2 Saran 

3.2.1 Untuk perangkat desa dan masyarakat desa 

a. Agar dapat menggunakan sosial media dengan baik, dan terutama 

untuk akun instagram @infodesatangsilontar agar dapat membagikan 

informasi-informasi rutin mengenai desa ataupun informasi penting 

lainnya. 
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b. Agar memahami dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan saat 

beraktivitas diluar rumah. 

 

3.2.2 Untuk tenaga pengajar di SDN 115 OKU 

a. Agar menggunakan ZOOM dan Google Classroom sebagai sarana 

pembelajaran selama daring. 

b. Rutin membuat konten pembelajaran untuk siswa/i yang dikirim di 

grup whatsapp kelas. 

c. Melakukan komunikasi yang interaktif dan efektif dengan siswa/i agar 

mereka tidak bosan, 

d. Melakukan pertemuan online secara rutin dan efektif 

e. Pemberian materi yang sesuai dan disampaikan saat pembelajaran 

daring melalui zoom. 

3.3 Rekomendasi 

3.3.1 Untuk desa dan masyarakat desa 

a. Sebaiknya desa membuat peringatan untuk masyarakat desa untuk 

mematuhi protokol kesehatan. 

b. Bekerjasama dengan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan untuk 

masyarakat desa secara gratis. 

c. Menyediakan lebih banyak tempat cuci tangan di berbagai tempat yang 

biasanya ramai dikunjungi. 

d. Bekerjasama antar perangkat desa dan masyarakat unutk memperketat 

keluar-masuk desa untuk orang-orang yang dari desa/kota lain. 

 

3.3.2 Untuk SDN 115 OKU 

a. Sebaiknya tidak perlu mengumpulkan orang tua siswa/i untuk 

pengumpulan tugas siswa, untuk mengurangi aktivitas keluar rumah 

dan tetap jaga jarak. 

b. Menggunakan google classroom sebagai akses pengumpulan tugas 

siswa/i. 
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c. Merutinkan pertemuan tatap muka secara online untuk memonitoring 

aktivitas siswa/i dirumah. 

d. Aktif melakukan interaksi dengan siswa melalui grup whatsapp kelas 

saat jam pelajaran. 
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Lampiran 

1. Bukti Aktivitas di Media Sosial  

1.1 Akun Desa @infotangsilontar_ 
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1.2 Akun Dokumentasi Pribadi @pkpmdj20_ayumslg 
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2. Bukti Aktivitas Lainnya 

 

Penyerahan surat tugas kepada RT.01 desa Tangsi Lontar 

 

Pemberian kenang-kenangan kepada sekretaris desa untuk desa tangsi lontar  
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Pemberian kenang-kenangan dan foto bersama guru-guru SDN 115 OKU 
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