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KATA PENGANTAR 
 

 

 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb , 

Tabik pun. . . 

 

Alhamdulliah, segala puji syukur dihaturkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang 

Maha Esa, telah disusun Laporan hasil dari Paktik Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di tengah pandemi COVID-19. 

Pemyusunan Laporan hasil Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) , saya 

telah berusaha secara maksimal mungkin untuk memeenuhi standar-standar 

seperti proses, pedoman yang ada dibuku panduan yang menjadi acuan dan 

tuntunan dalam penyusunan laporan. 

Secara sistematis penyusunan laporan ini digunakan yang bersifat tugas hasil 

individu dalam pandemik COVID-19 fakta dan kebutuhan yang ada. Laporan ini 

mencakup Bab I. Pendahuluan, Bab II Pelaksanaan , dan Bab III Penutup . 

Saya menyadari penyusunan Laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) dimasa pandemi COVID-19 INI, belumlah sempurna dan pastinya 

banyak sekali kekurangan nya. Oleh karena itu, saya memohon maaf sebesar- 

besarnya dan saya ucapkan terimakasi, semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan 

memuhi kriteria penilaian. 

Wassalamu’allaikum wr.wb. 

 

 

LIWA, Agustus 2020 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Covid-19 merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh 

virus sevare acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. 

Mulanya kasus virus ini terjadi di Kota Wuhuan, Cina pada akhir bulan 

desember 2019. Virus ini dapat dengan mudah menyebar antar manusia. 

Cepatnya penyebaran virus ini membuat beberapa negara 

memberlakukan kebijakan lockdown dalam mencegah penyebarannya. 

Begitu juga dengan indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya menekankan 

penyebaran virus COVID-19. Sehingga masyarakat diharuskan untuk 

tetap berdiam di rumah masing-masing dan membudayakan hidup sehat 

dan bersih serta menghindari adanya transaksi langsung antar sesama. 

Hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat kesulitan dalam 

mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, 

terutama bagi buruh maupun UMKM atau pedagang rumahan. 

 
UMKM atau pedagang rumahan merupakan istilah atau sebutan kata 

lain untuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha. UMKM atau pedagang rumahan biasanya memperoleh 

penghasilan yang dapat dikatakan paling sedikit dibandingkan dengan 

pengusaha pengusaha dalam katagori menengah serta besar. Hal ini 

terjadi diakibatkan karna lingkup penjualan yang masih kecil serta 

kekurangan sarana penjualan bahkan modal yang dibutuhkan. Dengan 

adanya virus COVID-19 yang mengharuskan kita seluruh masyarakat 

diharuskan untuk tetep di rumah saja tentu makin mempersulit dan 

mempersempit jalannya produksi dan penjualan untuk para UMKM 

atau pedagang rumahan. 

 
Dengan adanya permasalahan diatas saya akan membantu pihak 

UMKM atau pedagang rumahan dalam mengatasi permasalahan dimasa 

Covid-19 dengan cara mengimplementasikan pengetahuan dalam 

bidang ekonomi dan teknologi yang telah di pelajari dalam perkuliahan. 

Pengimplementasian ini di dukung dengan adanya Kegiatan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Pengamdian Masyarakat (PKPM) yang di 

selenggarakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Dalam 
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kesempatan ini saya akan melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) di Desa Kubu Perahu, Kabupaten Lampung Barat. 

Khususnya pada salah satu Pedagang Rumahan yang memproduksi 

Kerupuk. Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam kegiatan ini yaitu 

“UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PEDAGANG 

KERUPUK DI DESA KUBU PERAHU PADA MASA COVID-19”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, saya merumuskan permasalahan yang 

ada yaitu : 

1. Bagaimana tingkat pendapatan dan penjualan pedagang kerupuk di 

masa covid-19 ? 

2. Bagaimana pemahaman dalam pemanfaatan penjualan melalui 

media sosial ? 

3. Bagaimana tingkat kesadaran pekerja akan kesehatan dalam 

memproduksi ? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat 

1. Mengetahui tingkat pendapatan dan penjualan pedagang kerupuk di 

masa covid-19. 

2. Mengetahui pemahaman dalam pemanfaatan penjualan melalui 

media sosial. 

3. Mengetahui tingkat kesadaran pekerja akan kesehatan dalam 

memproduksi. 

 
1.4 Manfaat PKPM 

1. Manfaat Bagi IBI Darmajaya 

Dengan adanya PKPM di Taman Jaya Kubu Perahu Lampung Barat 

diharapkan mampu menjadi salah satu literatur bagi para mahasiswa 

yang akan melaksana PKPM dimasa mendatang serta menjadi salah 

satu bentuk nyata dari kepedulian dan keikut sertaan IBI Darmajaya 

terhadap masyarakat. 

 
2. Manfaat bagi Mahasiswa 

Dengan adanya kegiatan ini memberikan sarana bagi para  

mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ilmu yang 

di peroleh di kampus sehingga mampu memanfaatkan ilmu yang di 

dapat dengan sebaik-baiknya. 

PKPM bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengimplementasikan 

pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan, antara lain : 

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu dalam kemendarian, disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, dan beretika yang baik. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

c. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 
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3. Manfaat bagi Masyarakat Kubu Perahu 

Dengan adanya kegiatan ini mampu membantu para masyarakat 

dalam pemahaman di bidang pendidikan, ekonomi serta kepedulian 

di limgkumganya. 

Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa, tetapi 

PKPM mempunyai manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat 

desa pekon kubu perahu: 

a. Memberikann inspirasi bagi masyarakat dalam upaya 

pemanfaatkan potensi-potensi usaha yang terdapat di desa 

pekon kubu perahu. 

b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk 

memberdayakan masyarakat agar semua masyarakat semua 

dapat membuka usaha dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi. 

c. Dapat mengembangkan dan mengelola potensi desa pekon 

kibu perahu dengan baik. 

d. Dapat memperkenalkan dan dapat memberikan informasi 

tentang desa pekon kubu perahu kepada masyarakat luas 

melalui media sosial. 
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1.5 Mitra yang terlibat 

1. Ketua RT dan Masyarakat sekitar tempat tinggal 

Adanya virus covid-19 mengharuskan kami para mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan PKPM di daerah masing-masing khususnya 

di lingkungan rumah. Oleh karena itu saya melaksanakan kegiatan 

ini di Taman Jaya Kubu Perahu Lampung Barat. 

 
2. Pedagang krupuk yang sudah cukup lama berdiri 

Dalam kegiatan ini saya juga melibatkan pedagang kerupuk yang 

ada di sekitar tempat tinggal saya dalam pelaksanaan PKPM ini, 

UMKM krupuk merupakan salah satu bentuk program dan tujuan 

saya dalam menerapkan beberapa program kegiatan demi 

membantu keberlangsungan perekonomian UMKM itu sendiri dan 

para pegawainya untuk menjadi salah satu UMKM yang lebih baik 

kedepannya. 

 
3. Berapa warung yang berdiri di lingkungan 

Beberapa warung di sekitar tempat tinggal pun menjadi pihak yang 

terlibat dikarenakan sebagian besar pedagang kerupuk 

mempromosikan dagangannya kepada pihak warung sekitar. 



 

Bab II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Pada pelaksanaan program praktek kerja pengabdian masyrakat yang bertempat di 

taman jaya pekon kubu perahu. Taman jaya pekon kubu perahu sendiri berada di 

lingkup kecamatan balik bukit kota Liwa, Taman jaya pekon kubu perahu dibagi 

menjadi 3b kampung yaitu taman jaya, kampung baru, taman indah, dan kubu 

perahu. untuk total warga keseluruhan sekitar 2.040 jiwa. 

Peta wilayah taman jaya pekon kubu perahu 
 

Gambar 1. 1 Peta desa pekon kubu perahu 
 
 

 

1. Daftar Tabel Menurut Umur Kampung Taman Jaya 
 

Umur Total 

0-4 55 

5-9 67 

10-14 79 

15-19 75 

20-29 122 

30-39 109 

40-54 132 

55-64 50 

65-74 23 

75+ 8 

Jumlah 720 
Tabel 1. 1 Umur warga taman jaya 
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2. Daftar Tabel Menurut Umur Desa Kampung Baru 
 
 

Umur Total 

0-4 55 

5-9 49 

10-14 43 

15-19 39 

20-24 43 

25-29 31 

30-34 52 

35-39 56 

40-44 62 

45-49 36 

50-54 27 

55-59 40 

60-64 12 

65-69 7 

70-74 5 

75+ 0 

Jumlah 527 
Tabel 1. 2 umur warga kampung baru 

 

 
3. Daftar Tabel Menurut Umur Desa Kubu Perahu 

 
 

Umur Total 

0-4 39 

5-9 24 

10-14 21 

15-19 15 

20-24 18 

25-29 20 

30-34 38 

35-39 20 

40-44 30 

45-49 22 

50-54 21 

55-59 16 

60-64 8 

65-69 12 

70-74 8 

75+ 8 

Jumlah 378 
Tabel 1. 3 Umur warga kubu perahu 
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4. Daftar Tabel Menurut Umur Desa Taman Indah 
 
 

Umur Total 

0-4 48 

5-9 45 

10-14 36 

15-19 44 

20-24 18 

25-29 19 

30-34 34 

35-39 42 

40-44 31 

45-49 23 

50-54 22 

55-59 10 

60-64 5 

65-69 4 

70-74 0 

75+ 0 

Jumlah 381 
Tabel 1. 4 Umur warga taman indah 

 

 
5. Daftar Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Taman 

jaya 

 
Nama Pendidikan Total 

Tidak/Belum sekolah 82 

Tidak tamat SD/Sederajat 31 

Tamat SD/ Sederajat 164 

SLTP/ Sederajat 137 

SLTA/Sederajat 259 

DIPLOMA I/II 4 

AKADEMI/DIPLOMA 

III 

14 

DIPLOMA IV/STRATA 

1 

46 

STRATA II 0 

STRATA III 0 

Jumlah 737 

Tabel 1. 5 Jenjang pendidikan warga taman jaya 
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6. Daftar Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Kampung 

Baru 

 
Nama Pendidikan Total 

Tidak/Belum sekolah 82 

Tidak tamat SD/Sederajat 76 

Tamat SD/ Sederajat 107 

SLTP/ Sederajat 123 

SLTA/Sederajat 134 

DIPLOMA I/II 10 

AKADEMI/DIPLOMA 

III 

4 

DIPLOMA IV/STRATA 

1 

13 

STRATA II 0 

STRATA III 0 

Jumlah 549 
Tabel 1. 6 Jenjang pendidikan warga kampung baru 

 
 

 

7. Daftar Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Kubu 

perahu 

 
Nama Pendidikan Total 

Tidak/Belum sekolah 39 

Tidak tamat SD/Sederajat 0 

Tamat SD/ Sederajat 170 

SLTP/ Sederajat 116 

SLTA/Sederajat 116 

DIPLOMA I/II 0 

AKADEMI/DIPLOMA 

III 

0 

DIPLOMA IV/STRATA 

1 

3 

STRATA II 0 

STRATA III 0 

Jumlah 373 
Tabel 1. 7 Jenjang pendidikan warga kubu perahu 

 

8. Daftar Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Taman 

Indah 

 
Nama Pendidikan Total 

Tidak/Belum sekolah 91 

Tidak tamat SD/Sederajat 5 
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Tamat SD/ Sederajat 23 

SLTP/ Sederajat 31 

SLTA/Sederajat 74 

DIPLOMA I/II 39 

AKADEMI/DIPLOMA III 32 

DIPLOMA IV/STRATA 1 46 

STRATA II 25 

STRATA III 15 

Jumlah 381 
Tabel 1. 8 Jenjang pendidikan warga taman indah 

 

9. Gambar Struktur Desa dan Perangkat Desa 

 

Gambar 1. 2 Pengurus balai desa 
 

 
Gambar 1. 3 Kerangka pengurus desa 

 

 

Gambar 1. 4 data anggota Limnas 
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2.1 Program-Program yang dilaksanakan 

Rencana program kerja yang telah saya susun berdasarkan masalah yang ada 

dimasyarakat dan ada pula program kerja yang saya susun tidak dapat 

dilaksanakan antara lain. 

 
Program Kerja Target Kegiatan Target 

Kunjungan usaha Melihat dan 
menyarankan agar 

tetap melaksanakan 

protokol kesehatan 

UMKM masyarakat 

Melakukan penyemprotan 

disinfektan dirumah 

Dari rumah kerumah Rumah masyrakat 

Poster 1 Membuat poster gejala 

covid-19 

Masyarakat

media sosial 

aktif 

Poster 2 Membuat poster gejala 
covid-19 yang singkat 

Masyarakat 
media sosial 

akrif 

Kunjungan pertanian Mengunjungi 

mempromosikan 

media sosial 

dan 

di 

Masyrakat aktif media 

sosial 

Membersihakan tempat 

ibadah dan melakukan 

penyemprotan 

disenfektan 

Pembersihan 

nyaman 

agar Tempat ibadah 

Bakti sosial Kegiatan gotong 
royong bersama muda 

mudi 

Langsung 

masyarakat 

ke 

Membantu 

daring 

mengajar Mengajar via 

whatsaap dan rumah 

ke rumah 

 

Sosialisasi covid-19 Menerangkan bahay 

covid dan menghindari 
hoak 

Langsung masyaakt 

(kalo diperbolehkan 
aparat desa) 

Penyemprotam 

disenfektan dijalan raya 

desa 

Sepanjang jalan desa Langsung 

masyarakat 

ke 

Video pendek 1 Menjelaskan cara 

mencuci tangan materi 

Masyarakat 

media sosial 

aktif 

Video pendek 2 Cara mecuci tangan 
yang benar 

Masyrakat aktif media 
sosial 

Tabel 1. 9 Program kerja 
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2.1.1 Sosialisasi Covid kepada UMKM krupuk 
Pentingnya menerapkan protokol kesehatan di UMKM krupuk ini sangat 

berpengaruh kepada daya penjualan dimana pelanggan menilai strealisasi dari pihak 

produk ini dari virus corona. Saya bersosialisasi kepada UMKM krupuk penting nya 

menjalankan protokol kesehatan untuk menjalankan produksi dan penjualan selama 

new normal. 

 

Kegiatan Tujuan Sasaran 

Sosialisasi Covid-19 

dan Protokol 

Kesehatan 

 Menjaga sterilisasi 

produk UMKM 

 Menerapkan protokol 

kesehatan dalam 

penglolan produk 

 Menambah kewaspadaan 

pegawai dalam 

melakukan pengolahan 

Pegawai 

UMKM 

  Mempertegas protokol 

kesehatan kepada pemilik 

dan pegawai agar 

menjaga kepercayaan 

pelanggan 

 Memberikan contoh 

kepada UMKM  lain 

bahwa UMKM krupuk 

desa pekon kubu perahu 

menerapkan protokol 

kesehatan. 

 Untuk menjaga stabilitas 

penjualan selama 

pandemi menuju new 

normal. 

Pemilik 

UMKM 

 

 

2.1.2 Pengembangan Pemasaran Produk Melalui Promosi Online  
Dalam berbisnis di era berkembang nya digital, sangatlah menguntungkan bagi 

pemilik dalam proses promosi produk yang dimiliki untuk memperluas lingkup 

pemasaran. Dalam hal ini saya memberikan inovasi kepada pemilik UMKM kerupuk 

untuk memulai mempromosikan produk di media sosial instagram. Tidak dipungkiri 

lagi pengguna media sosial tidaklah sedikit dan dari berbaggai tingkatan masyarakat 

menggunakan nya untuk pentingan pribadi atau mempermudah dalam mencari sesuatu 

yang dibutuhkan. 
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2.2 Waktu kegiatan 

NO Hari/Tanggal Kegiatam 

1 Selasa, 21-Juli- 

2020 
Memberikan surat pengantar dan surat 

tugas PkPM secara tematik kepada aprat 

desa 

2 Rabu, 22-juli-2020 Memberikan surat pengantar dan surat 

tugas PkPM secara tematik kepada aprat 
desa 

3 Kamis, 23 Juli 
2020 

Melakukan pembuatan poster 1 dan video 

1 untuk diupload dimedia sosial 

4 Jumaat 24 Juli 
2020 

Melakukan jumaat bersih dengan 
beberapa muda mudi disekitar rumah 

masing2 –masing 

5 Senin 25 Juli 2020 Kunjungan kekecamatan balik bukit 

untuk meminta izin kegiatan PKPM 

6 Selasa 26 Juli 2020 Mengajar siswa Tk 

7 Rabu 27Juli 2020 Melakukan penyemprotan dirumah 

8 Kamis 28 Juli 2020 Melakukan penyemprotan tempat ibadah 

9 Jumaat 29 Juli 
2020 

Melakukan penyemprotan pada jalan 

didesa 

10 Senin 3 Agustus 
2020 

Membantu tetangga yang mengajar 

daring via whatssapp 

11 Selasa 4 Agustus 
2020 

Membantu pendistribusian bantuan 

COVID-19 dari pemerintah ke masyrakat 

12 Rabu 5 Agustus 
2020 

Melakukan kunjungan UMKM 

13 Kamis 6 Agustus 
2020 

Belajar membuat produk UMKM 

14 Jumaat 7 Agustus 
2020 

Membersihkan tempat ibadah 

15 Selasa 11 Agustus 
2020 

Melakukan pembagian masker pada 

masyarakat 

16 Kamis 13 Agustus 
2020 

Membagikam bantuan COVID-19 

17 Sabtu 15 Agustus Melakukan pembuatan poster 2 dan vide0 

2 

 

Tabel 1. 10 Tabel hasil KEGIATAN 
 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Hasil kegiatan yang saya lakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

alternative pemecahan masalah yang ada didesa taman jaya pekon kubu 

perahu terkait pembelajaran, kebersihan dan usaha UMKM supaya 

meningkatkan kesadaran tentang masalah kehupan yang terjadi selama 

pandemi COVID-19 
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a) Hasil kegiatan 

Pendampingan pembelajaran bagi siswa Tk dan sekolah dasar ini 

bertujuan untuk membantu proses belajar yang dilaksanakan secara 

daring dan dialihkan menajdi belajar dari rumah, belajar dirumah 

sendiri banyak kendala seperti kuota, kurang paham materi ini 

menajdi tanggapan serius dari saya untuk para anak-anak didesa 

yang besifat sekolah dasar dan masih Taman kanak-kanak. 

Dan menjelaskan di UMKM tentang menjadikan media sosial 

sebagai acuan promosi barang yang dihasilkan dengan cara 

memanfaatkan media sosial yang hampir setiap hari digunakan 

masyarakat apalagi di keadaan pandemi seperti saat ini, pemanfaatan 

media sosial sendiri dapat mengurangi kendala soal keramaian 

karena pembeli dan si penjual saja yang berintraksi. 

 
b) Kendala kegiatan 

Kendala yang dialami adalah sifat acuh akan kepentingan memakai 

masker saat ini walaupun sudah new normal sekalipun dan kurang 

paham dan lambat menyambung aka manfaat teknologi  bagi  

UMKM kerupuk ini. 

 
c) Dokumentasi 

 

Gambar 1. 5 Pemotongan ukuran krupuk 



14 
 

 
 
 

 
 

Gambar 1. 6 mengajar anak Tk 
 

2.4 Dampak Kegiatan 

3 Dari berbagai macam program kegiatan PKPM ini memiliki dampak tersendiri 

baik untuk masyarakat, pemerintah, maupun UMKM yang saya bantu untuk 

berkembang menjadi lebih baik. 

2.4.1 Dampak Kegiatan PKPM Untuk Masyarakat 

4 Beberapa kegiatan telah dilakukan sebagai bentuk program kerja dalam 

Program Pengabdian Masyarakat ini memiliki dampak terhadap 

masyarakat sekitar seperti menerapakan protokol kesehatan 

menggunakan masker saat beraktivitas di dalam maupun luar rumah, 

menjaga jarak saat berimteraksi dengan orang lain, menghindari 

keramaian, rajin mencuci tangan , seperti yang sudah di anjurkan 

Pemerintah dan Dokter. 

 

2.4.2 Dampak Kegiatan PKPM Untuk Pemerintah 

5 Dampak kegiatan bagi pemerintah yaitu, membantu pemerintah dalam 

mengontrol masyarakat dalam menjalankan protokol kesehata. Kegiatan 

ini juga membantu menghimbau secara langsung kepada masyarakat, 

tidak hanya sekedar himbauan melalui spanduk, media sosial , ataupun 

televisi yang hanya dibaca dan didengarkan tanpa ada pengawasan 

seacra langsung. 

 

2.4.3 Dampak Kegiatan PKPM Untuk UMKM Krupuk 

6 Dalam suatu usaha, kepercayaan pelanggan merupakan salah satu poros 

terpenting untuk menunjang keberlangsungan dan keberhasilanya. 

Kegiatan PKPM ini memiliki dampak tersendiri terhadap UMKM ini, 

dimana dampak tersendiri langsung seperti menerapkan protokol 

kesehatan selama masa pandemi. Pelanggan percaya akan ke strelisasi 

produk ini dari wabah virus corona atau COVID-19. Selain itu saya juga  

memasukan cara memasarkan produk dimedia sosial yang sangat efektif 

dan mempermudah proses pemesanan krupuk, selain itu memasarkan 
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produk dimedia sosial merupakan salah satu cara tercepat untuk 

meperluaskan cangkupan peamasaran produk ini. Untuk memetakan 

strategi dalam membangun bisnis yang kuat, dan memenagkan 

persaingan.
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan oleh saya dari PKPM 

DARMAJAYA, di desa taman jaya pekon kubu perahu, kecamatan balik 

bukit, kabupaten lampung barat dapat diambil kesimpulan : 

1) Penglolaan sumber daya alam harus dikelola secara intergitas agar 

dapat berjalan dengan maksimal 

2) Aperatur desa sudah bisa melakukan surat menyurat dengan baik 

3) Siswa sudah bisa mengenal komputer dengan baik dan bisa mengetik 

di word 

4) UKM sudah bisa mengelola dengan baik usaha miliknya 

5) Memberikan edukasi tentang COVID-19 bagaimana menerapkan 

protokol kesehatan yang selama pandemi ini dianjurkan pemerintah 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan yang sudah new 

normal. 

6) Bertambah luas nya cangkupan dalam pemasaran. 

7) Para pekerja UMKM sudah mulau melaksanakan protokol kesehatan. 

 
3.2 Saran 

Adapun saran yang dapatb saya berikan sebagai berikut : 

a) Untuk masyarakat desa taman jaya apekon kubu perahu 

1. Meningkatkan rasa kepudulian antar masyarakat untuk membuat 

desa yang semakin berkembang 

2. meningkatkan sarana dan prasarana untuk belajar dalam bidang 

ilmu pengetahuan teknologi 

3. Penglolan sumber daya alam dan manusia harus dikelola secara 

integritas agar dapat berjalan dengan maksimal dan untuk 

perkembangan desa yang lebih baik 

 
b) Untuk institusi 

Kegiatan praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IBB DARMAJAYA 

ini sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena ini 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan rasa kepedulian 

mahasiswa serta melatih mahasiswa berfikir lebih kreatif untuk  

dapat mencari pemecahan masalah yang ada dalam UMKM maupun 

didalam masyarakat. 

 

c) Untuk UMKM Krupuk 

Dalam berbisnis tentu membutuhkan suatu skill dimana harus 

menciptakan suatu inovasi baru baik dari segin rasa ataupun cara 

mengembangkan suatu usaha. Sebagaimana yang sudah saya terapkan 

beberapa program pada saat pelaksanaan PKPM berlangsung, saya 

menerapkan penjualan seacara online untuk mempermudah dan 

memperluaskan cangkupan pemasaran. Program kegiatan yang telah 
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diterapkan dapat dilakukan selama UMKM krupuk ini berjalan supaya 

usaha ini lebih terstruktur dan lebih berkembang kedepannya. 

 

3.3 Rekomendasi 

Dengan terlaksananya program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) diharapkan desa Taman Jaya Pekon Kubu Perahu akan lebih 

meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan, saling membantu, 

dan kesadaran akan pentingnya memakai masker dimasa seperti ini. 

3.3.1 Untuk Kepala Desa dan Masyaraka Pekon Kubu Perahu 

a. Ketua RT membuatkan jadwal berjaga di pintu masuk Pekon Kubu 

Perahu guna menertipkan masyarakat untuk mengikuti protokol 

kesehatan. 

b. Tetap menganjurkan dirumah saja apabila tidak ada kepentingan 

yang mendesak. 

3.3.2 Untuk Mahasiswa 

a. Mahasiswa menerapkan ilmu selama perkuliahan dalam kegiatan 

PKPM untuk mengetahui skill yang kita miliki dalam terjun 

langsung kemasyarakat. 

b. Mahasiswa mampu membuat masyarakat untuk berfikir lebih guna 

memajukan dan mensejahterakan masyarakat dengan adanyab 

kegiatan PKPM ini. 

c. Mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi apapun di 

lapangan. 

 

3.3.3 Untuk Institusi 

a. dalam kegiatan pembekalan mahasiswa dilakukan secara benar 

untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang apa yang akan 

mereka hadapi baik secara teori maupun praktek. 

b. Sebagai program yang wajibdilakukan oleh mahasiswanya. Pihak 

IIB DARMAJAYA  diminta untuk lebih mematangkan pelatihan 

pengerjaan dari Praktek Kerja Pengabdian Masyrakat (PKPM). 

c. Dalam perizinan harus dilakukan secara keseluruhan agar 

mahasiswa  sebagai peranan yang berjalan dikegiatan PKPM tidak 

mendapatkan kendala yang rumit. 

3.3.5 Untuk UMKM krupuk 

a. Lebih berani dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan 

usaha yang lebih maju. 

b. Dapat menerapkan ilmun yang sudah diberikan selama PKPM. 

c. PKPM sebagai program kegiatan yang sangat menguntungkan 

untuk UMKM dimana mahasiswa menerapkan banyak pengetahuan 

baru dan ide kreatif untuk UMKM yang lebih baik lagi. 

 

 

 



 

DAPTAR PUSAKA 
 

Tim Penyusun 2020, Buku Panduan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) COVID-19 

http://covid19.go.id/ 

http://covid19.lampungprov.go.id/ 

Data Rincian Penduduk Pekon Kubu Perahu 
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LAMPIRAN 
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1) Foto saat pembagian bantuan COVID-19 

Gambar 1. 7 Antrian pembagian bantuan 

 
 

 

Gambar 1. 8 Antrian bantuan covid part 2 
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2) Foto saat pembuatan krupuk 
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Gambar 1. 9 Proses pembuatan kerupuk 
 
 

 

3) Foto bersama kepala desa 

 
Gambar 1. 10 Foto bersama kepala desa
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Gambar 1 Mesin pembuat kerupuk 
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Gambar 2 


