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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Tabik Pun . . . . . 

Alhamdulillah, seagala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha 

Esa,atas berkat rahmadnya saya dapat menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan program 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM ) Tematik Covid-19 yang dilaksanakan secara 

daring di wilayah dusun Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang 

berjudul“Upaya Pencegahan Pemutusan Mata Rantai Penularan Covid-19 dengan Sosialisai 

dan Hidup Sehat di Desa Bumi Aji Lampung tengah”.Dalam penyusunan laporan Praktik 

Kerja Pengabdian Masyarakat ini saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi 

standar-standar seperti proses,pedoman dan peraturan yang menjadi acuan dan tuntutan 

dalam penyusunan.Saya menyadari penyusunan laporan PKPM tentang Upaya Pencegahan 

Pemutusan Mata Rantai Penularan Covid-19 dengan Sosialisai dan Hidup Sehat di Desa 

Bumi Aji Lampung tengah ini belumlah sempurna dan pastinya banyak sekali kekurangan. 

Oleh karena itu,saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan 

penyempurnaan laporan ini dikemudian hari.Penulis mengucapkan terima kasih atas 

kerjasama dari pihak kelurahan Bumi Aji serta pihak mitra yang terlibat dan juga dosen 

pembimbing penulis.Semoga Laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Masa Pandemi COVID-19 dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Bumi Aji. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

Bumi Aji,22 Agustus 2020 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah perwujudan dari 

pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Hal tersebut sebaagai wujud kristalisasi dan integritas dari ilmu yang tertuang 

secara teoritis dibangku kuliah dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan 

bermasyarakat. PKPM diharapkan dapat memberi pengalaman yang bermanfaat 

bagi mahasiswa sehingga pengetahuan,kemampuan dan kesadaran 

bermasyarakatnya menjadi lebih baik.Kegiatan tersebut merupakan salah satu 

mata kuliah wajib yang ditujukan sebagai sarana pengembang ide kreatif 

mahasiswa dalam memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan 

masyarakat.Kehadiran mahasiswa PKPM diharapkan mampu membagikan ilmu 

dan pengetahuannya kepada masyarakat sehingga dapat menjadi motivasi dan 

menumbuhkan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.Hal tersebut selaras 

dengan peran dan fungsi perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Seluruh Negara sedang mengalami situasi dan kondisi terdampak pandemi 

COVID-19 yaitu salah satunya Negara  Indonesia saat ini,Institut Informatika dan 

Bisnis (IIB) Darmajaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Provinsi 

Lampung.Maka,dalam hal ini IIB Darmajaya akan berkontribusi dalam 
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pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19di masyarakat dengan 

penerapan berbagai program.Melalui Lembaga Penelitian Pengembangan 

Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (LP4M),IIB Darmajaya 

merumuskan kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat Tematik di Masa 

Pandemi COVID-19. 

 

Program PKPM tahun ini Desa Bumi Aji adalah salah satu tempat yang menjadi 

pelaksanaan kegiatan PKPM tepatnya di kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah yang dilakukan secara individu.Masyarakat di kelurahan Bumi 

Aji ini masih banyak yang belum menyadari dan mengenggap remeh tentang 

bahaya virus Covid-19 ini yang dapat menyebar dengan cepat.Oleh karena itu,kita 

perlu mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya Covid-19 dan 

cara pencegahannya.Desa Bumi aji ini memiliki 9 Dusun dengan penduduk 

sebanyak 5.344 jiwa,yang terdiri dari 3.269 laki-laki dan 2.075 perempuan dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 1.267.Mayoritas penduduk desa ini  bekerja 

dibidang pertanian,buruh/swasta,Pegawai Negeri Sipil,serta pemilik usaha 

sembako.Dengan demikian maka laporan PKPM ini saya beri judul “UPAYA 

PENCEGAHAN PEMUTUSAN MATA RANTAI PENULARAN COVID-19 

DENGAN  SOSIALISASI DAN HIDUP SEHAT DI DESA BUMI AJI LAMPUNG 

TENGAH” 

1.2 Runusan Masalah 

1. Siapa saja yang akan menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan 

PKPM ? 

2. Metode apa saja yang digunakan dalam proses kegiatan PKPM ? 
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3. Bagaimana evaluasi dari kegiatan PKPM ? 

4. Adakah problem saat melakukan kegiatan PKPM ? 

5. Apakah manfaat dari PKPM ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 

1.3.1 Tujuan 

1. Mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan 

pencegahan  Covid-19 yang dilakukan Pemerintah pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

2. Mengimplementasikan PKPM Tematik Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya di masa pandemik Covid-19. 

3. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahannya 

Covid-19 melalui media sosial. 

4. Meningkatkan kepedulian civitas akademika IIB Darmajaya dalam 

percepatan pencegahan penularan pandemic Covid-19 

1.3.2 Manfaat 

Pada sub bab ini akan diuraikan beberapa manfaat dari 

pelaksanaan PKPM ini. 

1.3.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman 

mahasiswa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 
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b. Kegiatan ini juga memotivasi mahasiswa untuk dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

c. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang 

kemandirian,kedisiplinan,tanggung jawab,dan kerjasama 

anatara mahasiswa dan masyarakat sekitar. 

1.3.2.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

Beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi IIB Darmajaya 

adalah sebagai berikut ; 

a. IIB Darmajaya dapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan 

evaluasi hasil pendidikan yang selama ini telah 

diselenggarakan. 

b. Eksitensi mahasiswa IIB Darmajaya sebagai agen pembawa 

perubahan bagi masyarakat dapat terlihat dan dirasakan 

langsung oleh masyarakat. 

c. PKPM ini dapat menjadi media promosi dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap IIB Darmajaya. 

1.3.2.3 Manfaat Bagi Desa Bumi Aji 

Selain bermanfaat bagi institusi dan mahasiswa IIB 

Darmajaya,pelaksanaan PKPM ini juga memberikan beberapa 

manfaat bagi warga masyarakat Desa Hurun.Manfaat tersebut 

antara lain sebagai berikut ; 

a. Pelaksanaan PKPM ini memberi inspirasi bagi masyarakat 

dalam upaya pemanfaatan potensi yang ada di Desa Bumi 

Aji. 
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b. Inovasi yang dilakukan pada PKPM ini diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat 

memberdayakan masyarakat setempat. 

c. Masyarakat dapat mengembangkan dan mengelola potensi 

desanya secara lebih baik. 

d. Masyarakat dapat mengenal dan mengembangkan 

poengetahuaannya tentang teknologi informasi,pengelolaan 

keiuangan dan manajemen bisnis. 

1.4 Mitra Yang Terlibat 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan 

kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma perguruan tinggi. 

Maka dari itu program ini tidak akan berjalan tanpa adanya mitra dan 

pihak yang turut berkontribusi membantu jalanya program ini. Mitra yang 

terlibat diantaranya adalah ; 

1.4.1 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB DARMAJAYA) 

Institut informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB 

DARMAJAYA) merupakan lembaga pendidikan tingkat universitas 

atau perguruan tinggi yang bertindak selaku institusi yang menaungi 

mahasiswa dalam Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPKM) 

tahun 2020. IIB DARMAJAYA berlokasi di Bandar Lampung, 

beralatkan di Jl. ZA Pagar Alam No.93 Kecamatan Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung dan didirikan pada tanggal 5 Juni 1997. 
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1.4.2 Rt 001 Desa Bumi Aji 

RT 001 merupakan wilayah rukun tetangga yang terletak di desa 

Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha. RT 001 dipimpin oleh Bapak 

Jailani yang telah menjabat sejak awal tahun 2020. Rt 001 adalah 

Rt yang cukup besar terdirin dari 135 Kepala Keluarga. 

1.4.3 Kantor Kelurahan Desa Bumi Aji 

1.4.4 Masjid Nurul Falah Desa Bumi Aji 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-Program yang dilaksanakan 

Program kerja PKPM yang diimplementasikan di desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah merupakan program 

yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan area PKPM yang 

diusung,Merujuk kepada area PKPM yang diusung yakni” UPAYA 

PENCEGAHAN PEMUTUSAN MATA RANTAI PENULARAN COVID-19 

DENGAN SOSIALISASI DAN HIDUP SEHAT DI DESA BUMI AJI 

LAMPUNG TENGAH”, maka dari itu beberapa program kerja yang 

direncanakan dan diimplementasikan merupakan program kerja yang 

menggunakan pendekatan edukatif kepada masyarakat.pendekatan 

edukatif yang dilaksanakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat 

dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dari Praktik Kerja Pengabdian 

Masyarakat tahun 2020 ini dapat berjalan dengan lancar.Adapun program 

yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

Program yang 

dilaksanakan 

Ulasan Program Sasaran Program 

Berkunjung dan 

memberitahukan program 

kerja kepada Bapak Kepala 

Berkunjung menemui  

Kepala Desa,Ketua Rt,dan 

Aparatur Desa guna 

Kepada Kepala Desa, 

Kepada Aparatur 

desa Bumi Aji 
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Desa dan rekan-rekannya memberitahukan tentang 

rencana kegiatan yang akan 

saya laksanakan di desa 

Bumi Aji,dan meminta 

bimbingan dari ketua Rt 

setempat dan kepada kepala 

desa agar kegiatan yang 

dilakukan dapat berjalan 

dengan baik dan juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat 

Kepada Ketua Rt  

desa Bumi Aji 

kec.Anak Tuha 

Sosialisasi terkait 

pencegahan Covid-19 

Saya melakukan kegiatan 

sosialisasi terkait pencegahan 

dan penanggulangan Covid-

19 kepada warga setempat 

Kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat dapat memahami 

dan mengerti tentang apa itu 

Covid-19 dan bagaiamana 

caea kita untuk mencegah 

untuk mencegah dan 

menanggulanginya Dan 

memberi informasi terkait 

penggunaan masker,social 

distancing,selalu mencuci 

Sasaran dari program 

ini adalah masyarakat 

di desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak 

Tuha Dan juga 

Aanak-anak di desa 

Bumi Aji. 
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tangan sehabis 

beraktivitas,serta 

menggunakan handsanitizer 

guna mencegah tertularnya 

virus corona. 

Pembagian Masker Pembagian masker dilakukan 

kepada masyarakat desa 

Bumi AJi kegiatan ini 

dilakukan agar masyarakat 

sadar akan pentingnya 

menerapkan protocol 

kesehatan  di dalam situasi 

pandemic ini penjelasan 

tentang menggunakan 

masker saat berpergian untuk 

mencegah tertularnya Covid-

19. 

Sasaran dari program 

ini adalah masyarakat 

di desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak 

Tuha Dan juga 

Aanak-anak di desa 

Bumi Aji. 

Pemasangan banner 

dengan tema pencegahan 

Covid-19 

Pemasangan banner 

ditempat-tempat umum 

seperti kantor kelurahan 

,masjid,mushola,dan gardu 

masyarakat sering 

berkumpul.Tema banner 

yang saya buat dan pasang di 

Sasaran program ini 

adalah masyarakat 

desa Bumi Aji. 
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tempat umum adalah tentang 

social distancing atau 

menjaga jarak dengan orang 

atau menjaga jarak dengan 

orang lain.Menghindari 

kerumunan jangan 

sembarangan memegang 

barang yang ada di tempat 

umum dan segera mencuci 

tangan setiba dirumah 

setelah berpergian.Kegiatan 

ini dilakukan untuk 

menghimbau masyarakat 

tentang menjaga jarak dan 

menghindari kerumunan 

yang dapat berpotensi untuk 

menularkan virus Covid-19. 

Membagikan Handsanitizer Memberikan handsanitizer 

kepada kantor kelurahan,Rt 

karena banyak masyarakat 

yang berkunjung kesana. 

Sasaran program ini 

adalah Rt,Kantor 

kelurahan  
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Membuat wastafel 

ekonomis/tempat cuci 

tangan 

Membuat wastafel ekonomis 

atau tempat cuci tangan 

Kegiatan ini dilakukan agar 

masyarakat lebih sadar untuk 

selalu mencuci tangan 

sehingga dapat mencegah 

tertularnya Covid-19 

Wastafel ekonomis ini saya 

tempatkan di tempat umum 

yang banyak orang 

berkunjung seperti kantor 

kelurahan desa Bumi 

Aji,masjid,dan juga mushola 

yang bersebelahan dengan 

Sekolah Dasar. 

Sasaran Program ini 

adalah masyarakat 

desa Bumi Aji 

kecamatan Anak 

Tuha 

Pemasangan Sticker 

tentang pencegahan Covid-

19 

Pembuatan dan pemasangan 

sticker ke rumah-rumah 

warga setempat,Sticker yang 

berisi tentang cara-cara 

pencegahan virus corona 

yang bisa kita lakukan 

sendiri serta Sticker ini 

dipasang dirumah-rumah 

warga agar masyarakat bisa 

Sasaran program ini 

adalah masyarakat di 

desa Bumi Aji 

kecamatan Anak 

Tuha Rumah-rumah 

masyarakat setempat. 
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lebih peka dan sadar tentang 

bahaya virus ini dan cara 

untuk mencegahnya. 

Pendampingan belajar 

anak-anak SD di rumah 

Pendampingan belajar 

kepada anak-anak SD di 

desa Bumi 

Aji.Pendampingan 

dilakukan dirumah-rumah 

warga dikarenakan sekolah 

masih belum beroperasi 

akibat dampak dari Covid-

19.Saya mengajarkan anak-

anak tentang pelajaran yang 

mereka pelajari di sekolah 

dan saya mengajarkan 

mereka tentang teknologi 

seperti cara untuk 

mengoperasikan Microsoft 

Office.Kegiatan ini 

diharapakan dapat 

membantu anak-anak agar 

tetap belajar. 

Sasaran program ini 

adalah Anak-anak 

Sekolah Dasar di 

desa Bumi Aji 

Kecamatan Anak 

Tuha. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

Kegiatan PKPM dilaksanakan selama 1 bulan kurang yaitu dari 

tanggal 20 Juli 2020 sampai 15 Agustus 2020 adapun rincian waktu yang 

saya lakukan selama kegiatan. 

 

Hari/Tanggal 

 

Tempat Pelaksanaan 

 

Kegiatan 

 

Senin,20 Juli 2020 

 

Kantor kelurahan 

Berkunjung dan 

memberitahukan program 

kerja kepada bapak lurah dan 

rekan-rekannya. 

 

Rabu,22 Juli 2020 

 

Rumah Warga Rt 01 

Sosialisasi terkait pencegahan 

Covid-19 dan membagikan 

masker kepada warga. 

 

Jum’at,24 Juli 2020 

 

Kantor Kelurahan dan 

Masjid Nurul Falah 

Pemasangan baner dengan tema 

pencegahan Cvid-19. 

 

Minggu,26 Juli  2020 

 

Rumah Warga Rt 01 

Melanjutkan Sosialisasi terkait 

pencegahan Covid-19 dan 

membagikan masker kepada 

warga. 

 

Selasa,28 Juli 2020 

 

Musholla dan gardu  

Pemasangan baner dengan tema 

pencegahan Cvid-19. 
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Rabu,05 Agustus 2020 

 

Kantor kelurahan 

Membagikan Handsanitizer 

membantu staaf untuk 

memberikan pengarahan jika 

ada masyarakat yang 

membutuhkan bantuan atau 

kepentingan 

 

Kamis,06 Agustus 

2020  

 

Musholla 

Memberikan handsanitizer 

kepada bapak Rt 001 

 

Minggu,09 Agustus 

2020 

 

Rumah warga 

Pemasangan sticker 

pencegahan Covid-19. 

 

Selasa,11 Agustus 

2020 

 

Rumah Warga  

Melanjutkan pemasangan 

sticker pencegahan Covid-

19. 

 

Rabu,12 Agustus 2020 

 

Kantor 

Kelurahan,Masjid 

Membuat wastafell ekonomis 

atau tempat cuci tangan. 

 

Kamis,13 Agustus 

2020 

 

Musholla Rt 01 dan 

Musholla Rt 02 

Melanjutkan membuat 

wastafell ekonomis atau 

tempat cuci tangan 

 

Jum’at,14 Agustus 

2020 

 

Rumah Warga 

Pemasangan sticker terakhir 

serta berpamitan kepada 

warga karena telah menerima  
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dengan senang hati. 

 

Sabtu,15 Agustus 

2020 

 

Kantor Kelurahan dan 

Rt 

Berpamitan serta memberi 

cinderamata dan 

mengucapkan terimakasih 

sudah membimbing saya 

selama PKPM ini. 

 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 

2.3.1 Sosialisasi Edukatif COVID-19 

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi 

masyarakat terkait COVID-19. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang berwawasan luas dan memiliki pengetahuan yang 

cukup terkait segala hal yang berhubungan dengan COVID-

19.Sosialisasi juga dilakukan dengan dua cara yakni secara 

langsung (tatap muka) maupun sosialisasi secara virtual melalui 

media sosial penyampaian menggunakan masker ketika hendak 

beraktivitas diluar rumah dan jangan sembarangan menyentuh 

sesuatu barang contoh tombol mesin ATM,pegangan tangga dan 

gagng pintu seperti di alfamartt,indomart dan alain-lain sebagai 

upaya untuk pencegahan penularan virus Covid-19. 
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Selain sosialisasi dengan tatap muka, sosialisasi melalui sosial 

media juga dilakukan sebagi kegiatan yang mendukungtema besar 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat  (PKPM) IIB Darmajaya 

tahun 2020  yaitu “Optimalisasi Teknologi Informasi dalam 

Peningkatan Ketahanan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-

19”.Sosial media yang digunakan adalah Instagram merupakan 

sosial media yang sangat digunakan di masyarakat.Postingan 

edukatif yang di unggah sebagai media sosialisasi kepada 

masyarakat dilakukan di akun @kita-

_bisa_melawan_covid_19.Sosialisasi yang dilakukan secara tatap 

muka yaitu di rumah warag Rt 001,Materi sosialisasi dibagi 

menjadi lima segmen yaitu : 1) Pengertian virus SARSCOV2 yang 

menyebabkan penyakit COVID-19; 2) Pengertian COVID-19; 3) 

Media penularan COVID-19; 4) Gejala COVID-19; 5) Kiat-kiat 

pencegahan penularan COVID-19. 

 

Gambar 2.1 Sosialisasi di masyarakat 
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2.3.2 Pembuatan dan Pemasangan Banner Edukatif 

Pembuatan banner edukatif dilakukan sekali dalam masa 

PKPM. Banner edukatif yang dibuat berjudul “Lindungi Diri 

Anda,Keluarga dan Sesama Pencegahan CoronaVirus Social 

Distancing” yang memuat ilustrasi berupa gambar yang 

menunjukkan cara menjaga jarak dengan sesama yang baik dan 

benar. Tujuan dari pada kegiatan ini adalah sebagai salah satu 

upaya untuk megajarkan cara dan teknik menjaga jarak dengan 

benar. Kebanyakan orang salah dalam melakukan gerakan menjaga 

jarak.  

Pemasangan banner dilakukan di Kantor 

Kelurahan,Masjid,Gardu dan Musholla.Pihak Kepala 

Desa,Pengurus Masjid,Mushola dan Rt 001 memberi izin serta 

turut mendukung pemasangan banner ini sebagai upaya untuk 

mengedukasi warga terkait gerakan menjaga jarak dalam 

pencegahan Corona Virus. 

 

Gambar 2.2  Proses pencetakan banner pencegahan virus corona 
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Gambar 2.3 Pemasangan Banner di kantor kelurahan 

 

 

Gambar 2.4 Pemasangan Banner di Masjid  Nurul Falah 
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Gambar 2.5 Pemasangan Banner di musholla 

 

 

Gambar 2.6 Pemasangan Banner di gardu 
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2.3.3 Pembuatan dan Pemasangan Sticker 

Kegiatan pembutan dan pemasangan sticker di rumah 

warga setempat.Sticker ini berisi tentang cara pencegahan virus 

corona yang bisa kita lakukan sendiri,sticker ini dipasang dirumah 

warga agar masyarakat bisa lebih peka dan sadar tentang betapa 

bahayanya virus ini dan masyarakat mengetahui cara-cara untuk 

mencegah virus ini. 

 

Gambar 2.7 Proses pencetakan sticker 

 

 

Gambar 2.8 Pemasangan Sticker 



 
 

21 
 

2.3.4  Pemasangan Wastafell Ekonomis 

Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar untuk 

selalu mencuci tangan sehingga dapat ,encegah tertularnya Covid-

19,Wastafell ekonomis ini saya tempatkan di tempat umum seperti 

kantor kelurahan,musholla dan masjid. 

 

Gambar 2.9 Pemasangan wastafell di Kantor Kelurahan 

 

Gambar 2.10 Pemasangan wastafell di musholla 
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2.3.5 Pembagian APD dan Handsanitizer 

Kegiatan pembagian APD berupa masker menjdai salah 

satu kegiatan utama yang dilakukan selama masa PKPM. Masker 

merupakan alat yang penting untuk digunkan terlebih di masa 

pandemi COVID-19. Pembagian masker secara gratis bertujuan 

untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pemakaian 

masker, terlebih saat beraktivitas diluar rumah sebagai upaya untuk 

pencegahan penularan COVID-19.  

 

Gambar 2.11 Memberikan handsanitizer kepada bapak Rt 

 

Gambar 2.12 Memberikan masker kepada masyarakat 
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2.3.6 Postingan Edukatif di akun Instagram 

@kita_bisa_melawan_covid_19 

 

Gambar 2.13 Bukti Postingan 
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2.4 Dampak Kegiatan 

Kegiatan PKPM yang dilaksanakan di desa Bumi Aji Rt 001  

kecamatan Anak Tuha banyak membantu masyarakat dalam 

pemberdayaan potensi masyarakat di bidang ekonomi,pendidikan dan 

kesehatan.Masyarakat telah mendapatkan kebiasaan hidup baru secara 

lebih bersih dan sehat,sifat terbuka masyarakat akan hal baru sangat 

membantu saya sekali serta memberikan dampak positif atas pelaksanaan 

PKPM ini,Adapun dampak secara khusus yang didapat masyarakat yaitu : 

 

a. Masyarakat desa Bumi Aji  Rt 001 menjadi lebih mengerti 

terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 

dan dapat melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. 

b. Wali murid jadi mengetahui cara membimbing Anak-anaknya 

dalam kegiatan daring. 

c. Siswa menjadi lebih faham menggunakan aplikasi zoom dan 

google classroom dalam KBM.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 

2020 merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan 

kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma perguruan tinggi. 

Program ini merupakan bentuk kegiatan dukungan dan penguatan dari 

program Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

COVID-19.  

Pada Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat tahun 2020 ini, Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya mengabil tema besar yakni 

“Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Peningkatan Ketahanan 

Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19”. 

Pelaksanaan program kerja Praktik Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) tahun 2020 dilaksanakan selama 25 hari. Kegiatan dimulai pada 

tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2020. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan dengan persetujuan dan koordinasi dengan mitra terkait. 

Penerapan protokol tetap dilakukan selama pelaksanaan perogram PKPM 

sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. 
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Area PKPM yang di usung oleh penulis yakni “Upaya Pencegahan 

Pemutusan Mata Rantai Penularan Covid-19 dengan Sosialisai dan Hidup 

Sehat di Desa Bumi Aji Lampung tengah””. Area PKPM yang diusung 

oleh penulis merupakan pertimbangan dari hasil observasi dan pengamatan 

perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal penulis. Penulis merujuk 

kepada kondisi marakat di lingkungan sekitar dimana beberapa masyarakat 

yang terdaftar dalam lingkungan penulis,belum teredukasi sepenuhnya 

terkait segala hal yang berhubungan dengan COVID-19, serta pentingnya 

penerapan protokol kesehatan. 

Program kerja yang dilakukan dibagi dalam lima kegiatan dasar 

yang mencangkup; 1) Sosialisasi edukatif COVID-19 (baik melalui media 

online maupun secara tatap muka); 2) Pembuatan banner edukatif; 3) 

Pemasangan sticker 

; 4) Pembuatan Wastafell Elonomis ;dan 5) Pembagian Apd. 

3.2 Saran 

3.2.1 Untuk Mahasiswa  

3.2.1.1 Mahasiswa perlu menitik beratkan program kerja yang 

memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat. 

3.2.1.2 Dalam kegiatan apapun, perlu adanya koordinasi dengan mitra 

terkait agar pelaksanaan program PKPM kedepannya dapat 

berjalan dengan lancar. 

3.2.2. Untuk IIB Darmajaya 
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3.2.2.1. Perlu adanya bimbingan bagi masing-msing 

mahasiswa. Terlebih kepada mahasiswa yang 

bermasalah dalam perizinan dll. 

3.2.3. Untuk Masyarakat Rt 001 Desa Bumi Aji 

3..2.3.1 Masyarakat perlu lebih tanggap terhadap isu kesehatan 

yang terjadi belakangan ini; 

3..2.3.2 Masyarakat RT 001 disarankan melakukan medical 

check up apabila terdapat gejala yang mengarah kepada 

COVID-19; 

3..2.3.3 Masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan 

dimanapun dan kapanpun. 

3.3. Rekomendasi 

Saran yang dapat diberikan selama kegiatan PKPM tahun 2020 di Rt 

001 desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah adalah sebagi 

berikut; 

3.2.1. Untuk Mahasiswa 

3.2.1.1. Mahasiswa harus menggali informasi dari sumber-sumber yang 

terpercaya dan akurat agar tidak menciptakan persepsi bias 

dalam masyarakat; 

3.2.1.2. Mahasiswa harus mempunyai rasa simpati dan empati terhadap 

kondisi masyarakat sebagai perwujudan dari Tri Dharma 

Perguruan tinggi. 

3.2.2. Untuk Masyarakat 
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3.2.2.1. Masyarakat perlu lebih tanggap terhadap isu kesehatan yang 

terjadi belakangan ini; 

3.2.2.2. Masyarakat tidak boleh menganggap enteng terlebih 

menghiraukan himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan 

protokol kesehatan dimanapun; 

3.2.2.3. Masyarakat perlu memahami dan mampu menelaah berita yang 

akurat dan yang hoax; 

3.2.2.4. Masyarakat pelu melakukan cross check terhadap berita-berita 

yang dianggap mencurigakan. 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

1. Denah Lokasi PKPM 

Rt 001 merupakan Rt yang berkedudukan di Desa Bumi Aji Kecamatan 

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.Adapun Denah Lokasinya sebagai 

berikut ; 

 

  

Gambar 1) Kelurahan Desa Bumi Aji 





 
 

 

2. Dokumentasi Kegiatan 

 

 

Gambar 1) Koordinasi dengan Bapak Carik mengenai kegiatan PKPM yang akan 

dialksanakan di desa Bumi Aji 

 

 

Gambar 2) Kegaiatan Sosialisasi Edukatif 



 

 
 

 

 

Gambar 3) Pemasangan Banner di Masjid Nurul Falah 

 

 



 
 

 

Gambar 4) Pemberian Handsanitizer 

 

 

 

Gambar  5) Pemberian APD kepada Masyarakat 



 

 
 

 

 

 

Gambar 6) Memberikan Wastafell ekonomis kepada pihak pengurus Masjid 

 

 



 
 

 

Gambar 7) Pemasangan sticker 

 

 

Gambar 8) Memberikan cinderamata untuk kantor kelurahan dan sekalian 

berpamitan 
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