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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah perwujudan dari 

pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.Hal tersebut sebagai 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 di lingkungan 

masyarakat.Kehadiran Mahasiswa peserta 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 danteknologi. 

Di tahun ini PKPM berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sejak Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Coronaatau COVID-19 

sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaranpenyakit yang 

terjadi secara global di seluruh dunia. Berdasarkan ini, WHO memberi alarm pada 

semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapan dan kesiagaan untuk mencegah 

maupun menangani wabah COVID-19 ini.Hal ini dikarenakan adanya 

kemungkinan penyebaran yang terjadi.untuk memutus mata rantai 

penyebaranCOVID-19 yang dialami saat ini menuntut masyarakat harus 

melaksanakan protokol kesehatan seperti beraktivitas di rumah, memakai masker, 

menjaga jarak dengan orang atau physical dan social distancing, menghindari 

kerumunan serta mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Semua 

aktivitas dankomunikasi dilakukan secara daring/online. Berdasarkan 

pertimbangan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan PKPM tahun ini 

dilaksanakan secara mandiri/individu oleh mahasiswa dan berlokasi di daerah 
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domisili tempat tinggal peserta PKPM dengan tetap menerapkan prosedur dan 

protokol kesehatan yang ketat, Hal ini jugabertujuan untuk memutus mata rantai 

penyebaran COVID-19. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-19 periode ini adalah 

bentujuan kegiatan dukungan dan penguatan program Pemerintah dalam rangka 

pencegahan danpenanggulangan COVID-19.dan bertujuan membantu penanganan  

dan mengedukasikan tentang COVID -19 kepada warga dan pelajar yang ada di 

desa tembelang suapaya terlaksana pemutusan penyebaran COVID-19 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiama memberikan informasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat 

di desa Tembelang? 

2. Bagaimana cara untuk pencegahan Covid-19? 

3. Bagaimana cara memutus rantai penyebaran Covid-19? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dengan cara mengedukasi Masyarakat tentang 

pencegahan yang harus dilakukan dan sadar akan pentingnya menjaga 

kesehatan 

2. Menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri serta 

menggunakan masker  dan handsnitizer 

3. Untuk memberikan sosialilasi tentang hal-hal yang harus dihindari agar tidak 

terpapar covid-19. 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut: 

1.3.2.1 Manfaat bagi mahasiswa 
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Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi mahasiswa, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang 

kemandirian,kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. 

2. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

3. Kegiatan ini juga memotivasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi 

yang dimilikinya. 

 

1.3.2.2 Manfaat bagi IIB Darmajaya 

Beberapa maanfaat pelaksanaan PKPM bagi IIB Darmajaya adalah sebagai 

berikut: 

1. IIB Darmajayadapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan evaluasi hasil 

pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan. 

2. Eksistensi mahasiswa IIB Darmajaya sebagai agen pembawa perubahan bagi 

masyarakat dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

3. PKPM ini dapat menjadi media promosi dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap IIB Darmajaya. 

 

1.3.2.3 Manfaat bagi Desa Tembelang 

Selain bermanfaat bagi institusi dan mahasiswa IIB Darmajaya, pelaksanaan 

PKPM ini juga memberikan beberapa manfaat bagi warga masyarakat Desa 

Tembelang.Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan PKPM ini memberi inspirasi bagi masyarakat dalam upaya 

pencegahan Covid-19 

2. Inovasi yang dilakukan pada PKPM ini diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta dapat memberdayakan masyarakat setempat.  

3. Masyarakat dapat mengembangkan dan mengelola potensi desanya secara lebih 

baik. 

4. Masyarakat dapat mengenal dan mengembangkan pengetahuannya tentang 

teknologi informasi. 
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1.4 Mitra Yang Terlibat 

1. Pihak aparatur desa dan masyarakat yang mana pihak mahasiswa perlu 

bimbingan dalam melakukan kegiatan yang akan di laksanakan di desa. 

2. Kepala sekolah SD Tembelang  beserta para guru. 

3. Pihak wali murid yang mana pihak wali murid yang ketempatan untuk 

kegiatan belajar kelompok siswa SD Tembelang. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-Program yang dilaksanakan 

2.1.2  Sosialisasi ke Masyarakat 

Melakukan Program Edukasi Pencegahan COVID-19 Program ini merupakan 

program kolaborasi dengan pihak kepala desa dalam melakukan pembelajaran dan 

pemahaman bagaimana cara pencegahannya, mengenai informasi yang berkenaan 

dengan Pandemi COVID-19. Mahasiswa melakukan kolaborasi dengan kepala 

desa dan aparatur desa Tembelang, dengan cara memberikan edukasi dengan tetap 

menjaga jarak sesuai ketentuan yang pemerintah himbau kepada seluruh 

masyarakat baik didesa maupun dikota. Melakukan pertemuan terbatas dan 

pengedukasian tentang pencegahhan covid-19 yang mana masyarakat masih 

minim akan pemahaman dan cara menghindari agar tidak terpapar virus covid-19 

yang masih menjadi permasalahan global pada saat ini, sehingga dengan adanya 

edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri 

masyarakat untuk tetap mematuhi prosedur dari pemerintah untuk meminimalisir  

peningkatan masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Saya juga memberikan 

pemahaman bahwa virus ini tak hanya menyerang masyarakat yang ada dikota 

saja, tetapi masyarakat di desa pun harus waspada karena virus ini dapat menyebar 

kapan saja dan dimana saja apalagi jika para perantau melakukan kebiasaan mudik 

yang biasa nya dilakukan dalam menjelang hari raya islam, hal ini harus 

diperhatikan dan melalukan arahan yang diberikan para medis setempat untuk 

melakukan karantina mandiri dan melakukan rapit tes COVID-19. 

 

Gambar 2.1 Sosialisasi ke masyarakat 
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Dengan cara 

1. Pengedukasian dengan menjelaskan protokol kesehatan yang diberikan 

pemerintah, guna untuk pemahaman tentang virus covid-19. 

2. Pembagian masker dan handsanitizer untuk terhidar dari virus covid-19. 

3. Pemasangan pamplet ditempat umum bertujuan agar masyarakat dapat 

lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan. 

 

2.1.3 Sosialisasi ke Sekolah SD 

2.1.3.1 Sosialisasi keseluruh siswa Sekolah SD Tembelang tentang virus 

covid-19 

Sosialisasi sekolah dilakukan di sekolah yang ada di desa tembelang, Disana saya 

memberikan materi mengenai bahaya virus covid-19,dan memberikan materi 

pengajaran dan proses-proses pencegahan covid-19 yang diberikan bagi siswa/i 

SDN tembelang  kami memberikan materi mengenai Motivasi belajar dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

 

Gambar 2.2 Sosialisasi ke sekolah SD 

 

Dengan cara 

1. Dengan melakukam pembelajaran biasa 

2. Melakukan edukasi dan penjelasan tentang covid -19 dengan cara 

memberi pengetahuan yang sudah saya dapatkan tentang Covid-19 

3. Memotivasi anak-anak untuk meneruskan pendidiknan ke jenjang lebih 

tinggi 

2.1.3.2  Pendampingan Belajar Daring Di SD Tembelang 
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Saya membantu siswa sekolah dasar untuk belajar secara daring, tak lupa saya 

memberi pengetahuan dasar mengenai handphone agar tidak selalu digunakan 

untuk bermain game tetapi bisa juga digunakan untuk proses belajar mengajar 

apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, selain memberitahu mengenai 

handphone kami membatu siswa sekolah dasar dalam mengerjakan tugas yang 

telah di berikan oleh guru dari siswa tersebut . Siswa sekolah dasar sangat 

semangat jika ada yang membantu atau mengajarkan mereka mengerjakan tugas 

secara daring sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar, karena tak 

semua orang tua siswa dapat membaca dan paham akan materi yang diberikan 

oleh guru sehingga dengan adanya pendampingan dalam pembelajaran dapat 

sedikit mengurangi beban siswa maupun beban orang tua. Pada saat saya dan 

rekan saya lainnya melakukan pendampingan belajar respon anak-anak sangat 

antusias begitu pula dengan respon yang diberikan orang tua nya. Hal ini 

menunjukan bahwa mereka merespon positif dengan program yang saya lakukan, 

dan saya juga memberikan sedikit saran kepada orang tua mereka aga rsenantiasa 

memberikan arahan yang tepat untuk anaknya agar tidak bermalas-malasan dalam 

mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran Daring. Sehingga tugas dan 

materi yang dberikan oleh para guru mereka dapat diterima dengan baik dan rutin 

dalam setiap pengumpulan tugas karena hal ini nantinya akan berpengaruh pada 

nilai sekolah yang kelak akan diterima oleh para siswa. 

 

 

Gambar 2.3  Pedampingan belajar daring 

2.1.4 Pembagian Masker Dan Handsanitizer 

Setelah memberikan edukasi tentang Covid-19, maka tahap selanjutnya yang saya 

lakukan dengan cara membagikan masker dan handsanitizer  ke masyarakat Desa 
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Tembelang dengan cara mendatangi rumah masing-masing masyarakat. Yang 

bertujuan untuk mengingatkan masyarakat selalu memakai masker saat berpergian 

dan rutin dalam pemakaian handsanitizer setelah beraktifitas karena virus mudah 

menyebar melalui tangan dimana banyak aktivitas fisik antar warga sekitar 

maupun antar masyarakat diluar desa dan tidak lupa untuk tetap menjaga jarak 

sesuai dengan himbauan pemerintah dalam penerapan pencegahan Covid-19. Saya 

juga menghimbau anak-anak didesa tersebut untuk ikut andil dalam pengunaan 

masker dan menjaga kebersihan diri demi untuk menangkal virus yang sangat 

bahaya ini yaitu virus Covid-19. 

  

Gambar 2.4 Pembagian masker dan handsanitizer 

2.1.5  Penempelan Flyer COVID-19 

Memasuki adaptasi kebiasaan baru saya melakukan penempelan Flyer pencegahan 

COVID-19, yaitu mengenai rajin mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker 

apabila keluar rumah, jaga jarak aman dengan orang lain dan selalu membawa 

handsanitizer. Adapun tempat yang saya jadikan target penempelan yaitu tempat-

tempat umum dan rumah-rumah warga. Percepatan penanganan pemutusan rantai 

COVID-19 terus dilakukan guna memberi edukasi serta peran seluruh masyarakat 

agar tahu betapa bahayanya virus ini, namun masyarakat juga tidak perlu panik 

dalam menghadapi virus ini selagi tidak mengabaikan protokol-protokol 

pencegahan COVID-19. Dengan ada nya penemelan Flyer ini saya harap dapat 

menjadi himbauan dan pengetahuan lebih akan pentingnya mewaspadai virus ini 

dengan mematuhi protokol yang diberikan, penempelan yang dilakukan ditempat 

umum bertujuan agar banyak masyarakat yang melihat dan membaca nya , 

sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang memahami seberapa penting 
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mematuhi protokol yang sudah diberikan. Dan menjadi hal yang tepat untuk 

memberitahukan bagi masyarakat yang belum paham  akan virus Covid-19. 

 

Gambar 2.5 Flyer Covid-19 

2.2 Waktu Kegiatan 

Berikut waktu dan kegiatan selama saya PKPM. 

Tabel 2.1 waktu kegiatan PKPM 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Selasa/21 Juli 2020  Meminta izin kepada kepala desa 

dan menyerahkan surat izin dari 

kampus. 

2 Rabu/22 Juli 2020 Melakukan kunjungan ke kantor 

kecamatan untuk memenuhi 

persaratan perizinan kepada pak 

camat  

3 Kamis/23 Juli 2020 Perkenalan  tujuan Mahasiswa 

PKPM di desa tembelang ke 

masyarakat 

4 Jumat/24 Juli 2020 Pertemuan dengan Kepala sekolah 

dan  pihak guru untuk meminta izin  
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melakukan edukasi COVID-19 

5 Senin-Kamis/27-30 juli 2020 Melakukan edukasi kepada 

masyarakat tentang COVID-19  

6 Senin-Jumat/3-7 Agustus 2020 Melakukan edukasi kepada siswa 

sekolah dasar dan 

Membantu siswa sekolah dasar 

dalam proses pembelajaran secara 

daring. 

7 Senin-Selasa/10-11 Agustus 

2020 

Pembagian masker dan 

handsanitizer kepada masyarakat di 

desa Tembelang 

8 Rabu-Kamis/12-13 Agustus 

2020 

Pembagian masker dan 

handsanitizer kepada pihak guru 

dan siswa 

9 Jumat/14 Agustus 2020 Penempelan Flyer di tempat umum 

dan di rumah-rumah masyarakat. 

10 Sabtu/15 Agustus 2020 Pamitan dengan kepala desa dan 

masyarakat setempat 

2.3.Hasil Kegiatan dan Dokumentasi  Sosialisasi COVID-19 

3.3.1  Sosialisasi ke Masyarakat Tentang  Covid-19 

Hasil kegiatan dari program kerja yang telah saya lakukan yaitu saya dapat 

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19. 

Masyarakat mulai membiasakan hidupnya dengan adaptasi kebiasaan baru dengan 

tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dalam setiap 

aktivitas baik dalam pembelajaran Daring maupun aktifitas sehari-hari lainnya. 

Dengan adanya edukasi yang saya lakukan, kini desa Tembelang rajin 

menerapkan gotong royong setiap minggu nya, dan tidak lupa tetap memakai 
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masker dan rutin dalam mencuci tangan, kini masyarakat didesa tersebut lebih 

sadar akan pentingnya kebersihan sekitar dan kebersihan diri untuk mengurangi 

resiko didesa Tembelang agar tidak terpapar virus Covid-19 yang saat ini melanda 

diseluruh dunia salah satu nya di Indonesia. 

  

  

Gambar 2.6 Kegiatan Sosialisasi 

2.3.2 Tata Cara Pencegahan Covid-19 

Hasil kegiatan dari program kerja yang telah saya lakukan yaitu saya dapat 

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata cara pencegahan 

Covid-19 agar terhindar dari virus tersebut. 

Dengan Cara: 

1. Cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih 

tangan berbahan alkohol. 

2. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau 

lengan bagian dalam,lalu buang tisu yang sudah digunakan ketempat 

sampah dan akan lebih baik jika selalu memakai masker. 

3. Jaga kebersihan lingkungan. Selain menerapkan perilaku hidup sehat, 

disarankan untuk tidak bepergian ketempat yang sudah memiliki kasus 

infeksi atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran Virus Corona. 

4. Hindari kontak atau berkomunikasi jarak dekat dengan penderita flu/batuk. 

5. Melakukan olahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. 
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6. Jika anda mengalami demam, batuk atau sesak napas, segera menghubungi 

fasilitas kesehatan terdekat. 

7. Jangan merokok dan hindari asap rokok. 

 

Gambar 2.7 Flyer Pencegahan Covid-19 

2.3.3  Cara Memutus Rantai  Penyebaran Covid-19 

Dari beberapa program kerja yang saya lakukan didesa tersebut menjadi suatu hal 

yang kini berdampak positif bagi masyarakat setempat, sehingga kini masyarakat 

bekerja sama untuk terus mematuhi protokol yang sudah ditentukan, dan 

melakukan hal hal yang dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut . Dengan 

demikian dapat mengurangi sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Dengan Cara : 

1. Edukasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menghindari hal-hal 

yang sudah dilarang di era Covid saat ini. 

2. Menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. 

3. Membagikan masker dan handsatizer dan memberikan pengertian dalam 

penggunaannya. 

4. Menempel pamflet di tempat umum dan disetiap rumah warga agar lebih 

mudah diketahui banyak orang tentang bagaimana dan langkah apa saja 

yang harus dihindari agar tidak terpapar Covid-19. 
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5. Menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas yang sifat nya masal 

atau berkumpul dengan warga sekitar di desa tersebut. 

 

Gambar 2.8 Flyer Memutus Rantai Covid-19 

2.4 Dampak Kegiatan 

2.4.1 Sosialisasi COVID-19 

Dampak dari program kerja sosilisasi COVID-19 yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya COVID-19. 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penularan 

COVID-19. 

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana penularan 

COVID-19. 

2.4.2 Pendampingan belajar daring 

Dampak dari pendampingan belajar daring, yaitu: 

1. Membantu pemahaman siswa terhadap tugas mata pelajaran yang diberikan 

oleh guru. 

2. Membantu siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru atau wali kelas. 

3. Membantu orang tua siswa dalam memberikan pendampingan bagi 

pembelajaran anak. 
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4. Membantu beberapa kesulitan siswa dalam bentuk sarana media seperti 

harus menggunakan handhone untuk mengakses absen maupun dalam 

pengumpulan soal yang diberikan oleh guru. 

5. Memberkan pemahaman dan semangat kepada mereka agar tidak lalai 

dalam pengerjaan tugas karena hal ini akan berpengaruh pada nilai yang 

akan mereka terima. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di Desa Tembelang Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat yang telah 

dilaksanakan dapat disimpulkan yaitu: 

 

1. Memberikan edukasi  terhadap virus COVID-19 kepada masyarakat. 

2. Memberikan pemahaman tata cara pencegahan Covid-19 kepada masyarakat. 

3. Membantu masyarakat memberikan pemahaman agar Covid-19 tidak menular 

dengan cara mencuci tangan setelah melakukan kegiatan serta memakai 

masker jika ingin berpergian atau lebih baik dirumah saja. 

 

3.2 Saran 

Saran untuk program kerja yang telah saya lakukan, yaitu: 

1. Masyarakat diharapkan untuk terus menggunakan masker jika keluar rumah, 

sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu jaga jarak dengan 

orang lain, dan menggunakan handsanitizer. 

2. Untuk orang tua harus lebih memaksimalkan pendampingan terhadap anak-

anaknya dan lebih memahami pengenalan teknologi untuk pembelajaran 

daring agar dapat membantu mempermudah pelaksanaan belajar secara daring 

di masa pandemi COVID-19. 

3. Masyarakat diharapkan agar tetap kompak menjaga kebersihan setempat untuk 

mengurangi banyaknya penyakit yang akan menghampiri, dan tetap menjaga 

kebersihan diri sebagai pelindung dari berbagai macam penyakit yang 

berbahaya. 
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3.3 Rekomendasi 

Rekomendasi untuk program kerja yang telah saya lakukan, yaitu: 

1. Sosialisasi COVID-19 

Masyarakat harus bisa lebih disiplin dalam menjalankan kehidupan nya sesuai 

protokol kesehatan  di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tetap 

menggunakan masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan menggunakan 

sabun, selalu jaga jarak dengan orang lain. Untuk memutus mata rantai 

penyebaran virus Corona di Indonesia khususnya di Desa Tembelang. 

2. Pendampingan belajar daring 

Para guru diharapkan untuk bisa membuat alternatif lain bagi siswa/i yang 

mengalami hambatan tersebut. Misalnya dengan mendatangi rumah siswa/i 

yang tidak memilik handphone atau dengan mengadakan belajar tatap muka 

bagi yang mengalami kesulitan tersebut dengan jumlah siswa/i yang terbatas 

dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

https://tppm.unsylah.ac.id/files/Format-Laporan-Akhir-KKN-Covid19.pdf 

https://akprind.ac.id/kuliah-kerja-nyata-kkn-tematik-covid-19/ 

https://news.detik.com/kolom/d-4946697/sensus-penduduk-dalam-bayang-wabah-

corona 

https://www.suarakpk.com/2020/03/dampak-positif-kkn-t-bagi-desa.html 

https://um.ac.id/berita/kkn-um-peduli-masyarakat-terdampak-desa-surabayan/ 

https://berita.upi.edu/desa-intipamor-terima-manfaat-positif-kkn-covid-19 

https://www.ayosemarang.com/read/2020/07/06/59857/victoria-care-luncurkan-

program-bersih-bersih-rumah-ibadah-cegah-covid-19 

https://today.line.me/id/pc/article/viral+potret+physical+distancing+warga+saat+t

ahlilan+cegah+corona+olormG 
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LAMPIRAN 

1. Bukti aktivitas di media sosial 

 

Instagram 

 

Facebok 
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2. Bukti aktivitas lainnya 

 

Meminta izin kepada kepala desa 

 

Meminta izin dengan pak camat 

 

Meminta izin dengan Kepala Sekolah SDN Tembelang 

 



 

20 
 

 

Memberikan edukasi tentang covid-19 

 

Pembelajaran daring 

 

Sosialisasi serta pembagian masker dan handsanitizer 

 

 


