
BAB II 

 

 PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

2.1       Program-program yang dilaksanakan 

Tabel 1.1 

Program Kerja yang dilaksanakan 

 

 
NO Program Kerja Keterangan 

1 Membantu aktivitas di kantor Desa Membantu kegiatan sehari-hari dan 

program kerja kantor desa. Membuat 

akun social media seperti 

blogspot,instagram agar dapat diliat oleh 

masyarakat agar dapat melihat info dari 

kantor desa. 

2 Membantu kegiatan dan 

Menganalist system produktivitas 

tani 

Melakukan pemeliharaan di kebun  

seperti memberi pupuk, membersihkan 

rumput liar, membersihkan hama dan 

parasit yang ada pohon jeruk. Pembuatan 

logo, dan social media seperti 

blogspot,instagram dan facebook 

3 Bersosialisasi Dengan Lingkungan 

dan sekolahan sekitar Mengenai 

Bahaya nya Virus  Covid-19 

Memberi sosialisasi terhadap lingkungan 

sekitar dan sekolah akan bahayanya 

virus covid-19 dan menjaga kesahatan 

dan hidup sehat. 

 

 

2.2  Waktu Kegiatan 

Tabel 1.2 

Waktu Kegiatan 

 
No Progarm Kerja Waktu Kegiatan 

1 Membantu aktivitas di kantor Desa 20-37 Juli 2020 

2 Membantu kegiatan dan Menganalist system penjualan 

UMKM 

28-8 Agustus 2020 



3 Bersosialisasi Dengan Lingkungan sekitar Mengenai 

Bahaya nya Virus  Covid-19 

9-13 gustus 2020 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

1. Dokumentasi di Kantor Desa 

 

Gambar 1.1 

Dokumentasi Bersama Kepala Desa 

 

 Minggu pertama mewawancarai kepala desa tentang mengatasi keperluan 

dari masyarakat. tanggapan dan mengantisipasi dampak covid-19 dari 

masyarakat. 

 

Gambar 1.2 

Dokumentasi Bersama Staf Desa 



 

 Bersosialisasi dengan staff tenang keperluan masyarakat dan melayani 

masyarakat dalam urusan desa. 

 

Gambar 1.3 

Dokumentasi Pengobatan rutin

 

 Perawat mempersiapkan  pengobatan rutin untuk masyarakat setiap satu 

bulan 3 kali pengobatan rutin. 

 

Gambar 1.4 

Dokumentasi  Pengobatan rutin 



 

 Masyarakat tampak antusias dalam mengikuti pengobatan rutin, 

masyarakat yang mengikuti pengobatan rutin kebanyakan masyarakat 

lanjut usia. 

Gambar 1.5 

Mengikuti Rapat musyawarah desa  

 

 Dikantor desa sidomulyo sedang mengadakan rapat musyawarah desa 

tentang perkembangan desa dan menanganan covid-19. 

 



Gambar 1.6 

Mengikuti Rapat musyawarah desa 

 

 Masyarakat sedang mengikuti rapat musyawarah desa dan tampak 

menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh kepala kades. 

 

1. Dokumentasi salah satu UMKM Budidaya Jeruk 

Gamabar 2.1 

Memberi pupuk pada pohon jeruk 

 

 Petani sedang memberi pupuk kesetiap pohon jeruk dengan jarak pupuk ke 

pohon kurang lebih ½ meter. 



Gambar 2.2 

Lokasi kebun jeruk 

 

 Lokasi kebun yang strategis sesua dengan perkembangan dengan Luas 

kebun 1 hectar meter persegi dan jumlah 200 pohon  

 

Gambar 2.3 

Membantu memanen jeruk 

 

 Memanen jeruk  sesuai  dengan waktu yang ditentukan oleh petani dan 

memanen jeruk sesuai kebutuhan untuk penjualan dan pemesanan. 



Gambar 2.4 

Hasil panen jeruk 

 

 Hasil penen yang cukup banyak dan siap diperjualkan dipasar adapun 

memanen Cuma untuk pemesanan. 

  

Gambar 2.5 

Logo baru UMKM 

 

 Logo UMKM berdasarkan pemilik UMKM yaitu budidaya jeruk agar 

dapat diliat dan diketahui oleh banyak pembeli. 

 

 



Gambar 2.6 

Blogspot UMKM 

 

 Pembuatan blogspot yang berisi tentang budidaya jeruk dan hasil paen 

agar dapat menarik perhatian dalam penjualan. 

Link blogspot : jerukmanisbeud.blogspot.com 

 

Gambar 2.7 

Facebook UMKM 

 



 Facebook  menjadi social mediayang berpengaruh dalam penjualan karena 

facebook ini banyak pengguna dapat mengutungkan. 

 

 

Gambar 2.8 

Instagram UMKM 

 

 Instagram juga  menjadi social mediayang berpengaruh dalam pemasaran 

karena instagram ini banyak pengguna dapat mengutungkan petani  

 

Gambar 3.1 

Membantu kegiatan pembelajaran daring 



 

 Salah satu siswa yang sedang mengerjakan tugas daring atau belajar online  

dimasa pandemi covid-19  

 

 

Gambar 3.2 

Membantu kegiatan pembelajaran daring 

 

 Para siswa tampak semangat mengerjakan tugas kelompok walaupun 

sedang  daring dengan jaga jarak dan mengikuti protocol kesehatan. 

 

 

 



2.4 Dampak Kegiatan 

 

1. Dampak Kegiatan Bagi Kantor Desa Sidowaluyo 

Kantor Desa Sidowaluyo memilik banyak kegiatan rutin desa seperti 

membantu pengembangan laporan, rekap data pegawai dan musyawarah 

desadengan adanya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di sana lebih 

memudahkan para staf  kantor untuk melakukan kegiatan dan program kerja 

yang dilakukan oleh pihak kantor desa sidowaluyo. 

2. Dampak Kegiatan Bagi UMKM Jeruk 

Kegiatan ini yang dilakukan didesa sidowaluyo Dengan ini para tani 

mampu melakukan pengembangan terhadap perkebunan mereka,dengan 

adanya praktek kerja pengabdian masyarakat(PKPM) budidaya jeruk 

menerapkan  yang dikembangkan dan menghasilkan produk yang unggul. 

3. Dampak Kegiatan Bagi Lingkungan dan sekolah 

 Dampak Bagi Lingkungan 

Lingkung desa sidowaluyo belum seberapa memahami betapa 

bahaya nya virus covid-19 dan di lingkungan sekitar desa sidowaluyo 

belum memahami juga tentang protokol kesehatan saya sebagai peserta 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat memberikan beberapa pengertian 

betapa bahayanya virus covid-19 ini dang memberikan penjelasan tentang 

protocol kesehatan dan selalu menghimbau masyarakat agar mengunakan 

masker dan jaga jarak agar desa sidowaluyo tidak tercemar penularan 

covid-19. 

 

 Dampak Bagi sekolah 

Salah satu sekolahan yang ada di desa sidowaluyo sudah masuk 

sekolah terjadwal satu hari masuk dalam seminggu masuk sekolah  siswa 

harus mematuhi sprotocol kesehatan dengan memakai masker, mencuci 

tangan dengan benar agar terhindar dari covid-19. 


