
BAB IV
Hasil dan Evaluasi

4.1 Hasil dan Dokumentasi

4.1.1 Kegiatan Survei Lokasi PKPM

Gambar 2. Survei Lokasi UMKM Tahu

Pada tanggal 20 juli 2020 saya melakukan survei lokasi UMKM tahu Bapak

Dalono yang beralamat di jalan sasonoloyo gang pengging Kecamatan Way

Halim Kota Bandar Lampung. Gambar di atas adalah tungku pembuatan tahu

dan penggorengan tahu.



4.1.2 Dalam kegiatan ini saya melampirkan surat izin dan Surat Tugas
PKPM kepada pemilik UMKM

Gambar 3. Memberikan Surat Izin dan Surat Tugas PKPM

Pemberian surat izin dan surat tugas kepada pemilik UMKM bertempat di

rumah   Bapak Dalyono. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta izin dan

memberikan surat tugas PKPM.



4.1.3 Dalam masa pandemi Covid-19 ini, saya mensosialisasikan kepada
pemilik UMKM tentang Pencegahan Covid-19

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Covid-19

Memberikan sosialisasi tentang dampak bahaya virus corona  dan cara

pencegahan covid-19. Disini saya menjelaskan dampak bahaya covid-

19 dan juga cara mencegah covid-19 ini agar warga UMKM sekitar tidak

terdampak virus corona.



4.1.4 Kegiatan Pengenalan E-commerce

Gambar 5. Pengenalan E-commerce

Teknologi semakin berkembang dan kurangnya pengetahuan tentang

teknologi menjadi salah satu faktor dunia bisnis. Disini saya

menjelaskan apa itu e-commerce dengen media instagram dan cara

membuat akun instagram dan memotret sebuah produk.



4.1.5 Pembuatan media Instagram untuk promosikan produk tahu
walik

Gambar 6. Pembuatan E-commerce dengan media Instagram

Cara membuat akun media sosial instagram :

 Cara daftar Instagram yang pertama adalah mengunduh

aplikasinya.kita bisa mendapatkannya secara gratis dari App

Store untuk pengguna iPhone dan Google Play Store bagi pengguna

Android.

 Setelah berhasil mengunduh aplikasi Instagram pada smartphone

ketuk gambar aplikasi untuk melakukan pemasangan.

 Langkah selanjutnya, klik pilihan Daftar dengan Email atau Nomor

Telepon. Kemudian masukkan alamat email atau nomor teleponmu

pada kolom isian yang tersedia. Bagi pengguna iPhone, menu

pilihan pembuatan akun Instagram baru ada pada Buat Akun Baru.

 Setelah memasukkan alamat email atau nomor telepon, klik

Berikutnya/Next. Pilihan lain untuk mendaftar di Instagram selain

menggunakan alamat email atau nomor telepon, adalah dengan

pilihan Masuk dengan Facebook. Dengan pilihan ini, kamu bisa



langsung otomatis terdaftar di Instagram dengan akun Facebookmu.

Tetapi jika kamu tidak memiliki akun Facebook atau sudah lupa

nama akun serta kata sandinya, lebih baik menggunakan email atau

nomor telepon saja

 Langkah berikutnya dalam cara daftar Instagram adalah membuat

nama pengguna dan kata sandi yang akan kamu gunakan untuk akun

barumu. Jika kamu membuat akun Instagram untuk digunakan

secara pribadi, bisa menggunakan konfigurasi dari namamu. Tetapi

jika kamu membuat Instagram untuk bisnis, maka cantumkan nama

bisnis yang kamu jalankan. Perlu diingat bahwa nama akun yang

disertai tanda centang warna hijau yang bisa digunakan. Jika tanda

tersebut tidak muncul, maka kamu harus mencari konfigurasi nama

akun lain karena berarti nama tersebut sudah ada di Instagram.

 Selesai dengan nama akun dan kata sandi, akan ada pilihan untuk

menghubungkan dengan Facebook atau tidak. Jika kamu memilih

untuk menghubungkan, maka segala aktivitas yang kamu lakukan di

Instagram akan diunggah juga pada akun Facebookmu. Jika tidak

menginginkan hal ini, maka kamu bisa lewati saja dengan klik

pilihan Lewati/Skip.

 Instagram juga akan menyarankan beberapa kontak kamu yang

memiliki akun untuk kamu ikuti atau tidak. Jika ada yang ingin

kamu ikuti, klik saja pilihan Ikuti/Follow. Jika tidak, kamu bisa

melewati langkah ini dan mencari sendiri akun-akun yang ingin

kamu ikuti.

 Sekarang, kamu sudah melewati semua cara daftar Instagram.

Langkah selanjutnya adalah melengkapi profil Instagrammu. Kamu

bisa mulai menambahkan foto profil dan pilihan untuk memasukkan

info pribadi seperti nomor telepon. Yang terakhir adalah memilih

pilihan Remember/Login pada opsi untuk mengingat informasi

tentang login yang kamu lakukan agar tidak selalu mengingat nama

akun dan sandi setiap akan menggunakan Instagram.



4.1.6 Membagikan Face Shield

Melakukan program darmajaya berbagi dengan membagikan face
shield kepada masyarakat sekitar UMKM

Gambar 7. Membagikan Face Shield

Pada kegiatan akhir PKPM ini saya membagikan Face Shield yang

berfungsi untuk melindungi wajah dan sebagai tanda terima kasih saya

karena sudah diterima dengan baik di UMKM ini. Semoga Face shield

yang saya berikan berguna bagi masyarakat.



4.2 Evaluasi

Dari segala rangkaian program kerja yang dilakukan terdapat beberapa

masalah atau hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

1. Susahnya signal atau jaringan di desa Gunung Sulah.

2. Kurangnya keinginan masyarakat untuk menggali potensi

kreativitasnya.

3. Keterbatasan alat yang digunakan untuk memotret produk


