
BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) di Desa Kota

Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan selama 40 hari,

terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai 15 Agustus 2020 dilakukan secara terstruktur

berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, namun pada pelaksanaan di lapangan,

kegiatan program kerja berlangsung secara fleksibel menyesuaikan dengan keadaan.

Tahapan pelaksanaan program kerja dimulai dari survey lokasi untuk menentukan

potensi dan mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Kota Besi dalam kegiatan ini yang

dilaksanakan  selama dua hari. Kemudian hasilnya disusun dalam beberapa rancangan

program kerja yang dipresentasikan dalam bentuk matriks kerja pada Loka Karya saat PKPM

kepada aparat Desa Kota Besi.

2.1 Program-program yang dilaksanakan

1. Melakukan pendampingan belajar pada anak

a. Melaksanakan kegiatan bimbel bagi anak- anak kelas sd.

b. Membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas sekolah mengingat kondisi

saat ini belajar dilakukan secara mandiri tanpa adanya pendampingan dari

pihak guru.

2. Melakukan peyuluhan akan bahayanya covid-19 pada masyarakat sekitar

a. Sosialisasi  tentang bahanya covid-19 terhadap warga yang kekurangan

informasi tentang bahaya covid-19 terutama pada lansia.



b. Memberikan edukasi terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga

kebersihan guna menghindari bahaya covid-19

3. Pembuatan hand senitaizer

a. Pembuatan hand senitaizer

b. pembagian hand sanitizer kepada masyarakat sekitar tempat tinggal

4. Membantu ukm  dalam mengebangkan produk yang ada  untuk dipasarkan di media

sosial atau e-commer

a. membantu memasarkan produk kopi melalui media social seperti . instagram,

whatsApp, dan media social lainnya.

5. Pembuatan website tentang bahaya covid-19 agar mengedukasi masyarakat

2.2 Waktu Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : 20 Juli – 15 Agustus 2020

Tempat Pelaksanaan : Desa Kota Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat



JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PKPM

DESA:Kota Besi, KECAMATAN: Batu Brak, KABUPATEN: Lampung Barat

Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan

No Hari / Tanggal Kegiatan Tempat  Pelaksanaan

1 Jum’at 17 juli 2020 Penyerahan SPT pkpm 2020
Rumah Peratin

2 Senin 20 juli 2020 Bimbel bagi Anak-anak SD
Dusun III

3 Rabu 22 juli 2020 Pembuatan Handsenitizer
Dusun III

4 Jum’at 24 juli 2020 Pendampingan Belajar
Dusun III

5 Minggu 26 juli 2020 Pembuatan WEB
Dusun III

6 Selasa 28 juli 2020 Edukasi tentang kebersihan
Dusun III

7 Kamis 30 juli 2020 Sosialosasi tentang Covid-19
Dusun III

8 Sabtu 1 agustus 2020 Sosialosasi tentang Covid-19
Dusun III

9 Senin 3 agustus 2020 Pembagian Handsenitizer
Dusun III

10 Rabu 5 agustus 2020 Pendampingan Belajar
Dusun III

11 Jum’at 7 agustus 2020 Membantu UKM (Kopi BB)
Dusun III

12 Minggu 9 agustus 2020 Pemasaran Kopi BB
Dusun III

13 Selasa 11 agustus 2020 Progres WEB
Dusun III

14 Kamis 13 agustus 2020 Pembagian Handsenitizer
Dusun III

15 Sabtu 15 agustus 2020 Pembuatan Dokumentasi
Dusun III

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi

Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan PKPM Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya

Tahun 2020 Desa Kota Besi kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat memiliki

beberapa program kerja yang telah dirancang sebelum pelakasanaan kegiatan PKPM tersebut

berlangsung. Selanjutnya dilakukan diskusi dan Penyerahan SPT untuk menyesuaikan

rancangan program kegiatan PKPM dengan kegiatan yang telah terlaksana atau sebaliknya.

Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan terdapat beberapa program kerja yang telah

terlaksana.



Adapun capaian program kerja yang telah kami laksanakan berdasarkan kegiatan PKPM yang

dilakukan pada 20 Juli - 15 Agustus 2020 antara lain:

2.4.1 Bimbel bagi anak-anak sekitar tempat tinggal

Gambar 2.1 Proses bimbel pada anak-anak sd sekitar tempat tinggal

Proses bimbel untuk anak-anak sekitar tempat tinggal dilakukan secara bersama  agar

anak- anak bisa balajar sambil bercanda sehingga tidak ada rasa bosan agar pelajaran

bisa lebih efektif.

2.4.2 pembuatan handsenitizer

Gambar 2.2 Proses pembuatan handsenitizer

Program ini bertujuan untuk memberi tahu masyarakat Desa Kota Besi cara pembuatan

handsenitizer, agar masyarakat Desa Kota Besi bisa membuat handsenitizer secara

mandiri seekaligus pembagian handsenitizer



2.4.3 pendampingan belajar pada anak-anak sekitar tempat tinggal

Gambar 2.3 Proses pendampingan belajar (1)

Gambar 2.4 Proses pendampingan belajar (2)

Proses pendampingan  belajar bertujuan agar anak- anak tidak kesulitan dalam

mengerjakan tugas sekolah mereka, dan membantu meraka jika ada kesulitan dalam hal

berkomunikasi dengan guru meraka disekolah.



2.4.4 melakukan  edukasi terhadap anak-anak  tentang penting menjaga

kebersihan tangan sehingga menghidari resiko tertular covid-19

Gambar 2.5 Proses edukasi kerbersihan tangan

Tujuan dalam edukasi ini agar anak-anak paham akan pentingnya mencuci tangan

sehingga terhindar dari bebagai penyakit khusus nya resiko tertular akan covid-19

2.4.5 Sosialisasi tentang bahayanya covid-19 terhadap warga yang kurang

informasi tentang bahaya covid-19 sekaligus pembagian handsenitizer

Gambar 2.6 Sosialisasi bahaya covid-19



Program ini bertujuan untuk mengedukasi akan bahaya covid-19 kepada masyarakat sekitar

tempat tinggal dan cara penyegahannya, sekaligus memberikan handsenitizer kepada

masyrakat sekitar tempat tinggal

2.4.6 Membantu Ukm dalam mengembangkan produk kopi dalam memasarkannya

dimedia sosial

Gambar 2.7 proses Produksi dan Pengemasan Produk kopi bubuk BB

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta masukan kepada anak- anak muda

yang ada didesa Kota Besi untuk tetap menjalankan UKM Kopi bubuk BB(Batu Brak)



2.4.7 Program Pembuatan Website Covid-19 agar masyarakat desa Kota Besi

tidak ketinggalan informasi tentang bahaya akan vovid-19

Gambar 2.8 Halaman login admin

Halaman ini sebaagai halaman awal tempat memasukan username dan password

admin

Gambar 2.9 Dashboard admin

Halaman ini dimana admin bisa mengapdate berita mengenai covid-19



Gambar 2.10 Halaman utama

Halaman utama berisi tentang covid-19

Gambar 2.11 Halaman aboud-19

Halaman ini beerisi penjelasan terperinci mengenai covid-19



Gambar 2.12 Halaman Blog

Halaman blog berisi cara perawatan dan pencegahan covid-19

Gambar 2.13 Halaman Contact

Halaman contact berisi alamat rumah sakit, puskesmas dan normor telpon



2.4 Dampak Kegiatan

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari pengabdian

diri mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyaraka tuntuk memberikan dampak positif

agar kondisi masyarakat yang menjadi sasaran lebih baik lagi dari sebelumnya dalam

kaitannya  pengembangan dan pengelolaan daerah-daerah potensial yang menjadi

sasaran, yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan

yang selama ini belum dikelola  dengan  baik serta membangun system informasi

kampung guna meningkatkan manajemen pemerintahan desa. Selain itu kegiatan

PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikaasi dari  Tri Dharma Perguruan

Tinggi ,sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

seorang sarjana.


