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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Komputer menerapkan program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat). PKPM merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada 

masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah 

diterima selama di dalam perkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup 

bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu 

memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam 

kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan 

merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat, menelaah potensi-

potensi dan kelemahan masyarakat serta mencari solusi untuk masalah itu. 

Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat mahasiswa mengamalkan ilmu, teknologi, dan 

ekonomi untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya. Atau 

dapat dikatakan bahwa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat membantu dalam 

membangun masyarakat. Pelaksanaan PKPM pada periode tahun 2020 yang 

dilaksanakan didomisili mahasiswa/i masing-masing, adapun saya 

melaksanakan di Kabupaten Lampung Timur. 
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Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung, Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 

tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana.. 

Sejarah Penduduk Penduduk Lampung Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu 

masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga 

penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat 

ini. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal 

dan menetap di sini. Penduduk pendatang terbagi lagi menjadi 2 (dua) unsur yakni 

pendatang lokal/suku Lampung dari luar Lampung Timur dan pendatang dari luar 

kabupaten (bukan asli suku Lampung) dan luar provinsi. 

Provinsi Lampung yang telah terlanjur dinobatkan dengan sebutan Indonesia 

Mini’ karena keanekaragaman suku-suku bangsa bermukim di tempat ini (karena 

adanya transmigran dan pendatang lainnya), juga tak terkecuali dengan Lampung 

Timur  

Saya Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya diberi kesempatan untuk melaksanakan 

PKPM didomisili mahasiswa, yaitu di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di 

Kecamatan Mataram Baru, Desa Teluk Dalem. Desa Teluk Dalem merupakan 

salah satu desa dari 7 (tujuh) desa yang berada di Kecamatan Mataram Baru. Di 

Desa Teluk Dalem Letak geografis Desa Teluk Dalem terletak di Kecamatan 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Desa Teluk Dalem  terletak kirakira 4 

km dari kecamatan. Desa Teluk Dalem  mempunyai 2 batas wilayah desa, 
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diantaranya adalah batasan sebelah utara berbatasan dengan Desa Raja basa, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Way areng , Keadaan Demografi Desa 

Teluk Dalem jika dilihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 

2019 tercatat sebanyak 1,810 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 940 jiwa dan jenis kelamin perepuan sebanyak 870 jiwa, serta jumlah 

kepala keluarga 750 jiwa. Perekonomian Masyarakat Desa Teluk dalem mayoritas 

pendapatan utamanya adalah sebagai petani jagung dan padi, potensi sumber daya 

alam yang ada, perkarangan 114 hektar, peladangan 12 hektar, pesawahan 235 

hektar dan rawa 42 hektar sedangkan data potensi pertanian tanaman pangan 301 

hektar, tanaman perkebunan 24 hektar dan tanaman sayuran 12 hektar Petani di 

Desa Teluk Dalem  berjumlah sebanyak 230 orang yang mana jumlah tersebut 

masih kalah dibandingkan dengan jumlah buruh tani yang tercatat sebanyak 260 

orang.  

Masyarakat Desa Teluk Dalem juga memiliki bermacam – macam pekerjaan 

antara lain Pegawai Negri Sipil (PNS) yang tercatat sebanyak 33 orang, ABRI 

tercatat sebanyak 3 orang, wiraswasta/pedagang tercatat sebanyak 100 

orang,pertukangan tercatat sebanyak 100 orang, dan jasa tercatat sebanyak 50 

orang. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Teluk Dalem dikenal sebagai 

masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah.Baik masalah desa, masyarakat, 

dan sebagainya. Seperti hal nya suasana pedesaan, masyarakat Desa Teluk Dalem 

juga memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka 

bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktifitas mereka dalam semua kegiatan 

kemasyarakatan yang terdapat di Desa Teluk Dalem baik dalam segi sosial seperti 

kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun deri segi keagamaan 
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seperti menghadiri hajatan, perkawinan, ta’ziyah, dan lain-lain Dalam aspek 

budaya, masyarakat Desa Teluk Dalem sangat menjunjung tinggi kearifan 

lokal.Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara 

seni dan budaya keagamaan. 

Dalam program PKPM tahun ini dilaksanakan selama 30 hari mulai dari tanggal 

20 Juli 2020 – 15 Agustus 2020 tepatnya di Desa Teluk Dalem Kecamatan 

Mataram Baru, Kota Lampung Timur dan terdiri dari 1 (satu) mahasiswa dari 

jurusan Sistem Komputer IIB Darmajaya, dari mahasiswa kelas reguler. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama PKPM 

berlangsung permasalahan di Desa Teluk Dalem tersebut adalah mengenai kurang 

kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri selama 

pandemic COVID-19 dan Pengembangan Teknologi yang  Semakin Pesat  

Dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi saat ini maka kita diharuskan 

untuk  ias menguasai hal-hal berbau IT dan masyarakat saat ini juga 

membutuhkan media informasi yang luas sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah untuk mengetahui bagaimana perkembangan tentang COVID-19 dan  

Oleh Karena itu Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menerapkan 

program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) sesuai dengan tema besar 

dari kampus “Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Ketahanan 

Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19” yang merupakan suatu bentuk 

pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara 

mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan.  
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Berdasarkan latar belakang diatas saya mengangkat permasalahan tentang 

Sosialisasi  Pencegahan Penyebaran  Covid-19 Dan  Pembuatan Alat Untuk 

Menggunakan Hand Sanitizer Otomatis Berbasis Arduino. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 

a. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan PKPM? 

b. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan PKPM? 

c. Bagaimana cara Mengenalkan Teknologi Kepada Masyarakat? 

d. Bagaimana membuat masyarakat sadar akan bahaya covid? 

 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) antara lain : 

a. Mahasiswa mendapat pengalaman belajar melalui kegiatan langsung 

bersama masyarakat. 

b. Membantu Mahasiswa menerapkan ilmu yang didapat dan diterapkan 

langsung ke masyarakat. 

c. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman 

dan juga cara pencegahan penyebaran COVID-19. 

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang timbul dari kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) yang dilaksanakan antara lain : 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya di Desa Teluk Dalem.  

b. Menambah pemahaman masyarakat tentang bahaya COVID-19. 

c. Masyarakat menjadi lebih menjaga diri di masa pandemic dengan 

mematuhi himbauan pemerintah melalui protocol kesehatan. 

d. Peningkatan Pengetahuan Microsoft adminitrasi di Desa  menjadi 

lebih luas  
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1.4 Mitra Yang Terlibat 

Adapun mitra yang terlibat dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan antara lain : 

a. Masyarakat Desa Teluk Dalem  

b. Pihak Kelurahan 

c. Home Industri atau UMKM 
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BAB  II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-Program yang dilaksanakan 

Berbagai permasalahan dari hasil analisa permasalahan yang terjadi selama 

pandemic COVID-19 dsebelumnya maka mahasiswa PKPM membuat suatu 

rencana program kerja yang berorientasi pada masalah-masalah tersebut. 

Dalam upaya pembuatan rencana program kerja terlebih dahulu mahasiswa 

PKPM melakukan observasi dan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat 

Desa Teluk Dalem atau tempat tinggal mahasiswa, untuk mengumpulkan 

data-data yang diperlukan yang dianggap akurat yang kemudian bisa 

menghasilkan suatu rencana awal dari permasalahan yang diperoleh. Adapun 

rencana program meliputi beberapa kegiatan, uraian kegiatan yang 

dilakukan, antara lain : 

2.1.1 Pengenalan Komputer serta pembimbangan Pembuatan Buku 

Administrasi Desa Teluk Dalem. 

2.1.1.1 Pengertian Komputer  

Secara umum, pengertian Komputer adalah suatu perangkat 

elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan 

prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan 

informasi bermanfaat bagi penggunanya. 

2.1.1.2 Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data 

dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Buku Administrasi Desa. kegiatan pencatatan data dan informasi 

mengenai kegiatan Pemerintahan Desa terdiri dari, Buku Data 

Peraturan Desa, Buku Data Keputusan Kepala Desa Buku Data 

Inventaris Desa, Buku agenda dan Buku Ekpedisi 

https://www.kemendagri.go.id/


 
 
 

8 
 

 

 

 

2.1.2 Kunjungan UMKM Pembuatan Selai Pisang Di desa Teluk 

dalem 

2.1.2.1 Penegertian UMKM 

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. 

Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 

2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM 

dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha 

kecil, dan usaha menengah. 

2.1.2.2 Tujuan UMKM 

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar 

usahanya dapat tangguh dan mandiri. Mewujudkan peningkatan 

struktur perekonomian negara. Meningkatkan peran UMKM 

dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan 

kerja,pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan kemisikinan. 

 

2.1.3 Pembuatan Disenfektan atau handsantilizer dengan Bahan 

alami untuk masyarakat Desa Teluk Dalem 

2.1.3.1 Pengertian hand sanitizer 

Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan 

untuk membunuh atau mengurangi mikroba penyebab infeksi 

(seperti bakteri dan virus) pada tangan. Hand sanitizer dapat 

tersedia dalam bentuk cairan, gel, dan busa. Sanitizer biasanya 

berbasis alkohol atau etanol (C2H5OH). Agar dapat efektif, kadar 

alkohol dalam campuran minimal dengan kadar 70%. Alkohol 

dapat membunuh mikroba, termasuk virus corona, karena struktur 

virus yang memiliki pembungkus yang dapat rusak ketika terkena 

alkohol.  Sanitiner lebih sering dipakai daripada sabun cuci 

tangan karena lebih praktis. Sanitizer juga sering lebih efektif 
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membunuh mikroorganisme dan lebih lembut di tangan daripada 

sabun dan air. 

2.1.3.2 Bahan Alami Lidah buaya  

Lidah buaya merupakan tanaman ajaib karena berbagai alasan. 

Anggapan tersebut muncul lantaran Aloe vera, nama Latin lidah 

buaya, membuat lembut kulit dan merupakan obat yang populer 

untuk luka bakar dan iritasi. Bila digunakan untuk hand sanitizer, 

lidah buaya bisa membantu menjaga kulit tetap lembap dan 

lembut. Gel lidah buaya dapat dipakai tergantung pada kegunaan 

yang di cari. Gel sering bisa meninggalkan residu lengket, 

sedangkan cairan lebih cocok untuk versi semprotan.  

 

2.1.4 Pembimbingan Pembelajaran Daring dan Luring Pada Masa 

Pandemi COVID-19 

2.1.4.1 Memasuki new normal era, masyrakat Indonesia kini mulai 

menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Namun, demi 

menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa dan mahasiswa, 

sejumlah sekolah dan universitas menerapkan sistem online atau 

virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini juga dikenal dengan 

sistem pembelajaran daring. Jika dilihat dari KBBI Kemendikbud, 

daring adalah akronim dalam jaringan, terhubung melalui jejaring 

komputer, internet, dan sebagainya. Dilansir dari berbagai 

sumber, guru, dosen, siswa, dan mahasiswa kini melakukan 

kegiatan belajar-mengajar secara daring, termasuk pada saat 

pemberian tugas. Dengan kata lain, pembelajaran daring 

adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif 

berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS). 

Seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya . Berbeda 

dengan daring, sistem pembelajaran luring merupakan sistem 

pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Menurut KBBI 

Kemendukbud, luring adalah akronim dari luar jaring(an); 

terputus dari jejaring komputer. Misalnya, saat siswa dan 

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4273107/belajar-daring-di-masa-pandemi-sambil-asah-skill-bekal-berkarier
https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4286438/lolos-seleksi-ppdb-jabar-lakukan-daftar-ulang-secara-daring
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mahasiswa belajar melalui buku pegangan siswa atau mahasiswa 

dan tenaga pengajar. 

 

2.1.5 Sosialisasi New Normal Dan Pelatihan Adminitrasi Msicrosof  

2.1.5.1 Sosialisasi menyampaikan bahwa dalam menghadapi kondisi saai 

ini dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita harus 

membiasakan serta menerapkan kehidupan baru yang bersahabat 

dengan Covid-19 dengan mengubah Perilaku Hidup Dengan 

Standar Pencegahan Covid-19.  

2.1.5.2 Bagaimana manfaat teknologi untuk membantu tugas 

kesehariannya belum sepenuhnya mereka terapkan. Seperti 

halnya ketika mereka di tanya bagaimana cara perhitungan 

mereka dalam laporan keuangan atau perhitungan uang kas 

karang taruna, Ibu PKK maupun posyandu Mereka akan 

menjawab “ ya ngitungnya biasa pake kalkulator”, dan ketika di 

tanya lebih lanjut apakah mereka pernah mencoba menghitung 

dengan bantuan microsoft excel agar laporan keuangan atau 

perhitungan uang kas lebih rapih, mereka menjawab “tidak 

pernah dan tidak tahu jika microsoft excel dapat berguna untuk 

menghitung keuangan”. Dari percakapan tersebut dapat dilihat 

bahwa memang kurangnya pengetahuan generasi muda karang 

taruna di wilayah desa Teluk Dalem terhadap perkembangan 

teknologi terutama dalam bidang komputer pada aplikasi 

Microsoft Excel. 
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2.1.6 Pembuatan Alat Hand Sandtilizer Dan Pengenalan Cara Kerja 

alat Hand sand  Otomatis  

Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadi penyebaran virus COVID-

19 jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Karena 

kontak fisik dengan sarana umum seperti tempat cuci tangan 

menggunakan tangan merupakan salah satu faktor penyebaran maka 

dilakukan modifikasi terhadap wadah hand sanitizer yang dapat 

digunakan tanpa melakukan kontak tangan. Cara kerja alat hand 

sanitizer ini sangat mudah. Untuk menggunakannya hanya 

mendekatkan satu tangan ke arah sensor dan alat akan 

menyemprotkan cairan ke tangan yang lain melalui saluran 

buangnya. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

 

Program Kerja Pengabdian Masyarakat Darmajaya dilaksanakan selama 

30 hari mulai dari tanggal 20 Juli 2020 – 15 Agustus 2020 tepatnya di 

Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur.  

Tabel 2.1 Waktu kegiatan 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Senin - Rabo 20- 22 Juli 

2020 

Permintaan Izin dengan Kelurahan atau 

Desa dan Pendataan penduduk 

2 Kamis 23 Juli 2020 Pendampingan Perlombaan Kosidah 

Ibu PKK antar Desa Se kecamatan 

3 Jum’at 24 Juli 2020 Perbarui desa Teluk dalem untuk 

merayakan hari Kemerdekaan 

4 Sabtu 25 - 26 Juli 2020 Kegiatan Senam Masyarakat desa Teluk 

Dalem 

5 Senin 27 Juli 2020 Monitoring pembuatan buku Administrasi 

Desa Teluk Dalem  

6 Selasa 28 Juli 2020 Pembuatan Disenfektan atau handsantilizer 

dengan Bahan Alami untuk masyarakat 

Desa Teluk dalem 

7 Rabo 29 Juli 2020 Kunjungan Home Industri Pembuatan Selai 

Pisang Di desa Teluk dalem  

8 Jum’at 31 Juli 2020 Membantu Masyrakat Kurban Di Dusun III 

Desa Teluk Dalem 

9 Sabtu 1 Agustus 2020 Sosialisasi New Normal dan Pembuatan 

disenfektan Alami di Pondok Miftahul 

Falah 

10 Minggu – Senin 2 -4 

agustus 2020 

- Pembimbingan Pembelajaran Daring 

siswa SD door to door kerumah 

masyarakat tempat PKPM 

11 Rabo 5 Agustus 2020 Kunjungan Pertanian kebun Jeruk Di 

Dusun IV desa Teluk Dalem  

12 Kamis 6 Agustus 2020 Sosialisasi new Normal Dan Pelatihan 

Adminitrasi Msicrosof kepada IBU PKK 

dan Posyandu desa teluk dalem  

13 Jum’at 7 Agustus 2020 Senam Sehat Bersama Masyrakat Desa 

Teluk Dalem dan Pembagian Masker ke 

Masyarakat 

14 Sabtu – Senin  8 - 10 

Agustus 2020  

- Pembimbingan Pembelajaran Daring 

siswa SD door to door kerumah 

masyarakat tempat PKPM 

15 Selasa - Kamis 11- 13 

Agustus 2020  

Pembuatan  alat Hand Sandtilizer Dan 

Pengenalan Cara Kerja alat penyiram 

Otomatis  
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2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari 

pengabdian diri mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat untuk 

memberikan dampak positif agar kondisi masyarakat sasaran menjadi 

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 sistem informasi 

kampung guna meningkatkan manajemen pemerintahan kampung. 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. Selama berlangsungnya 

kegiatan PKPM di Desa Teluk Dalem program dan kegiatan penunjang 

yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan harapan 

adalah : 

 

2.3.1 Pengenalan Komputer serta pembimbangan Pembuatan Buku 

Administrasi Desa Teluk Dalem. 

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

Aparatur  desa teluk dalem untuk memahami tentang pengunaan komputer 

dan mendesain  pembuatan buku adminitrasi Umum Administrasi Umum 

adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan 

Desa pada Buku Administrasi Umum. Kegiatan pencatatan data dan 

informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam 

Administrasi Umum. 

    Sebagai bagian dari format administrasi pemerintahan desa, buku 

administrasi umum tentu memiliki peran dan kedudukan yang penting di 

desa. Untuk itu, sangat perlu dimiliki bagi siapa yang ditugaskan untuk 

mengolala kegiatan di desa kami mahasiswa membantu untuk pembuatan 

adminitrasi umum desain dengan format pemerintah desa   seperti Format 

Administrasi Penduduk Desa, Format Administrasi Pembangunan Desa, 

https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/12/format-administrasi-pemerintahan-desa-terbaru-download.html
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/12/buku-administrasi-penduduk-desa-dan-cara-pengisiannya.html
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/12/buku-administrasi-penduduk-desa-dan-cara-pengisiannya.html
https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2018/12/administrasi-pembangunan-desa-cara-pengisian-buku-administrasi-pembangunan-desa.html
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Format Administrasi Keuangan Desa dan Format Administrasi Desa 

Lainnya.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pembuatan desain                 Gambar 2.2 Monitoring pembuatan Buku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Format Desain Buku Administrasi 
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2.3.2 Kunjungan UMKM Pembuatan Selai Pisang Di desa Teluk dalem 

Tujuan kunjungan tersebut memberi pengetahuan tentang, Pemasaran 

sangat penting dan dibutuhkan di dalam menjalankan usaha. Salah satunya 

pada UMKM, sangat membutuhkan pemasaran yang baik .Pemasaran 

yang baik akan menunjang penjualan serta penghasilan pada suatu UMKM 

tersebut. Pemasaran pun melalui berbagai media, Media online ataupun 

secara langsung dipasarkan di pasaran. Pemasaran melalui sosial media 

memang sangat menguntungkan untuk pemasaran hanya saja jika sosial 

media marketers paham tentang karakteristik sosial media yang digunakan 

dengan hubungannya pada bisnis yang sedang direpresentasikan. Setiap 

sosial media memiliki karakteristik, setidaknya mewakili hal berikut; jenis 

audiens, ukuran, serta konten seperti apa yang efektif untuk 

direpresentasikan. Agar bisnis Anda berjalan lancar di situs jejaring sosial 

melalui social media marketing seharusnya Anda membangun strategi 

terlebih dahulu yang akan dilaksanakan saat berbisnis melalui social media 

marketing. 

Strategi di social media marketing antara lain yaitu 

Fokus Pada Sosial Media :Media sosial yang tersedia saat ini sudah cukup 

banyak. Namun untuk pemasaran, jangan pakai semua media sosial. 

Pilihlah media sosial yang tepat dan sesuai dengan target pasar Anda. 

 

Inilah sosial media yang di gunakan UMKM Selai Pisang  : 

Facebook merupakan media sosial yang sangat ramai di kunjungi oleh 

masyarakat atau konsumen dalam mencari produk yang dicari. dan 

ownernya sudah banyak memiliki kenalan yang banyak dan konsumen 

yang banyak di facebook, oleh karena itu pada UMKM Selai Pisang 

memilih facebook sebagai pilihan media sosial untuk pemasarannya. 

 

Instagram sekarang ini baanyak digemari oleh semua kalangan masyarakat 

baik anak-anak sampai orang dewasa sehingga menjadi sebuah peluang 

untuk media promosi dan penjualan. Selai Pisang menjadikan instagram 

sebagai media promosi dan penjualan produknya.  
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Gambar 2.4 Kunjungan UMKM Pembuatan Selai Pisang 

                       

Gambar 2.5 Pemasaran Facebook Selai Pisang 
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2.3.3 Pembuatan Disenfektan atau handsantilizer dengan Bahan alami 

untuk masyarakat Desa Teluk Dalem 

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk membuat hand santilizer sendiri dengan bahan alami 

Kegunaan Hand Sanitizer sendiri itu dapat membersihkan tangan dari debu 

dan kuman serta dapat menjadi lapisan kedua setelah mencuci tangan 

dengan sabun agar lebih maksimal membunuh kuman. Alat dan bahan 

yang digunakan mudah dicari dan harga terjangkau serta aman untuk 

dipakai Proses pembuatan yang bisa dilakukan semua orang. Bahan-bahan 

untuk membuat hand sanitizer dari lidah buaya berikut adalah bahan-

bahan yang harus di siapkan dalam membuat hand sanitizer sendiri 

menngunakan alkhol Gel aloe vera Isopropil alkohol, Minyak esensial, 

Semprotan atau botol 

1. Kamu dapat menggunakan 1 daun lidah buaya. Setidaknya kamu 

harus memeras sekitar ¼ cangkir gel lidah buaya. 

2. Untuk ¼ cangkir gel lidah buaya, kamu juga perlu memerlukan 3 

/4 alkohol 

3. 10-15 tetes minyak esensial (lavender, peppermint, atau 

eucalyptus) 

4. Jangan lupa semprotan atau botol untuk memasukan hand sanitizer 

5. Resep ini akan menghasilkan sekitar 1 cangkir pembersih 

 

Tahapan membuat hand sanitizer  

1. Buatlah hand sanitizer di tempat yang bersih 

2. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum membuat hand sanitizer 

3. Untuk mencanpur semua bahan-bahan, gunakan sendok atau 

pengocok yang sudah bersih 

4. Jangan lupa juga mencuci barang-barang dengan seksama sebelum 

digunakan 

5. Jika kamu menggunakan tanaman lidah buaya secara langsung, 

jangan lupa ambil gelnya. Agar lebih memudahkan, sebaiknya 
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gunakanlah blender agar gel lidah buaya menjadi cair (sekitar 30 

detik) 

6. Pastikan alkohol yang digunakan untuk hand sanitizer tidak encer 

7. Kemudian campurkan lidah buaya dan alkohol. Pastikan semuanya 

tercampur dengan rata 

8. Untuk memastikan semua bahan tercampur dengan rata, kamu 

dapat mencampurnya menggunakan blender selama 15 detik 

9. Kemudian tambahkan 10-15 tetes minyak esensial ke dalam 

semprotan atau botol hand sanitizer 

10. Jangan menyentuh campuran dengan tangan sampai siap 

digunakan 

Daun sirih adalah bahan yang mudah mengalami proses oksidasi. 

Untuk menguranginya, air jeruk nipis yang bersifat anti-oksidan dan 

anti-bakteri dapat ditambahkan ke dalam air daun sirih tersebut. Bahan 

dan alat yang dapat dipersiapkan untuk membuat hand sanitizer alami 

yakni sebagai berikut: 

1. Daun sirih 50 gram 

2. Air panas 200 ml 

3. Air bersih 200 ml 

4. Jeruk nipis 8 ml 

5. Kompor 

6. 2 buah panci 

7. Gelas ukur 

8. Botol spray 

9. Pisau 

10. Saringan 

Agar dapat mengoptimalkan langkah pencegah guna tangkal virus 

corona covid-19, Adapat langsung membuat hand sanitizer sendiri. 

Berikut adalah cara membuat hand sanitizer yang tidak 

membutuhkan waktu lama: 
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1. Cuci 50 gram daun sirih hingga bersih 

2. Keringkan daun sirih dengan cara diangin-anginkan 

3. Setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut 

menjadi kecil kecil 

4. Tuang 50 g daun yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam 

panci yang berisi 200 ml air panas 

5. Setelah selesai, ambil panci lain yang lebih besar,Isi panci 

tersebut dengan air dingin 

6. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam 

panci yang lebih besar 

7. Rebus daun sirih dengan cara seperti ditim, gunakan api kecil 

8. Panaskan hingga 90 derajat celcius 

9. Setelah selesai, diamkan dan tunggu hingga 30 menit 

10. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur 

11. Tuangkan air daun sirih hingga mencapai 15 persen 

12. Tambahkan 8 ml air jeruk nipis 

13. Tambahkan air dan aduk secukupnya 

14. Tuangkan ke dalam botol spray 

15. Siap digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sosialisasi Pembuatan Handsandtizer 
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2.3.4 Pembimbingan Pembelajaran Daring dan Luring Pada Masa 

Pandemi COVID-19 

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kemudahan siswa-

siswi untu memahami pembelaaran daring, kelebihan dari daring Dapat 

diakses dengan mudah Cukup menggunakan smartphone atau perangkat 

teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet Anda sudah 

bisa mengakses materi yang ingin dipelajari.biaya lebih terjangkau 

Tentunya, kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala 

keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, Waktu belajar fleksibel 

Wawasan yang luas. Dengan menerapkan e-learning, tentunya akan 

menemukan banyak hal yang semula belum di ketahui. pembelajaran 

daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis 

internet dan Learning Manajemen System (LMS). Seperti menggunakan 

Zoom, Google Meet, dan lainnya. Pembimbingan Daring kepada siswa SD, 

SMP maupun SMA pelajaran yang diajarkan kepada siswa maupun siswi 

adalah mata pelajaran pokok seperti, Matematika, ilmu pengetahuan 

sosisal / alam, bahasa indonesia dan Teknologi Komunikasi (TIK)  untuk 

jenjang SMA sedangankan Jenjnag SMP dan SD meliputi Bahasa 

Indonesia, Bahasa Lampung, Matematika   dan Ilmu Pengatahuan Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Pendampingan Dan Pembelajaran Daring Education 
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2.3.5 Sosialisasi New Normal Dan Pelatihan Adminitrasi Miscrosof Eksel  

Peserta dari kegiatan meliputi Karang Taruna, Ibu PKK dan Posyandu 

Desa Teluk Dalem, manfaat teknologi untuk membantu tugas 

kesehariannya belum sepenuhnya mereka terapkan. Seperti halnya  

perhitungan mereka dalam laporan keuangan atau perhitungan uang kas 

karang taruna, Ibu PKK maupun posyandu Mempermudah untuk 

memahami dan mendalami materi yang diberikan dan berdampak positif 

pada peningkatan pengetahuan pengurus maupun anggota karang taruna, 

Ibu PKK dan Posyandu Mendapatkan pelatihan pengoperasian aplikasi 

Microsoft Excel sehingga beberapa peserta banyak memiliki kreativitas 

yang tinggi dalam membuat administrasi data matematis Karang Taruna, 

posyandu maupun pkk yang inovatif dapat langsung direalisasikan ke 

dalam aplikasi Microsoft Excel. 

 

 

Gambar 2.8 Pelatihan Adminitrasi Microsof Exksel 
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2.3.6 Pembuatan Hand Sandtilizer otomatis Dan Pengenalan Cara Kerja 

alat penyiram Otomatis 

Tujuan program ini mempermudah masyarkat tidak menyentuh kran 

ataupun hand santizer karena bisa menyebabnya virus menyebar, maka 

dari itu kami mahasiswa membuat alat hand santizer otomatis dengan 

biaya cukup murah hanya dengan 200 ribu kita bisa membuat hand 

sandtilizer otomatis Bahan dan alat yang dibutuhkan meliputi 

1. Arduino uno atau nano  

2. Servo motor  

3. Kabel jumper male dan famale  

4. Sensor ultarasonik atau sensor penghalang 

5. Adaptor 12Vlot 

6. Semprotan (botol bekas Sabun) 

7. Kawat untuk menekan botol  

 

Cara kerja sistem ini adalah saat meletakkan tangan di alat tersebut maka 

hand sanitizer akan otomatis keluar tanpa harus menyentuh. Sensor 

inframerah penghalang dikontrol oleh Arduino  akan mendeteksi tangan 

kita, setelah itu hand sanitizer akan keluar dalam waktu 1 detik. 
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Gambar 2.9  Pembuatan alat hand Sandtizer  

 

 
Gambar 3.1  hasil dan cara kerja  alat hand Sandtizer  
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2.4 Dampak kegiatan 

Adapun dampak yang dirasakan dari kegiatan PKPM di Desa Teluk Dalem, 

sebagai berikut : 

2.4.1 Bagi Masyarakat 

Dari kegiatan PKPM yang dilakukan masyarakat mulai mematuhi 

himbauan pemerintah dengan selalu menggunakan masker disaat 

berpergian dan juga menjaga jarak satu sama yang lain demi mencegah 

terjadinya penyebaran Covid-19. Selalu meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam 

kegitatan organisasi desa yang dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak 

mulia.  

2.4.2 Bagi Mahasiswa 

Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan PKPM ini, 

karena masyarakat lebih memahami jejaring Teknologi yang sudah 

pesat . Karena sebelumnya  belum pernah merasakan atau mengetahui 

jejaring teknologi yang cerdas seperti pembuatan alat hand sandtizer 

otomatis yang terwujud akibat pandemic ini. Mendapatkan nilai lebih 

yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerjasama 

kelompok dan kepemimpinan.  Menambah  wawasan  dan  pengalaman  

mahasiswa/i  dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.    

Memotivasi  mahasiswa/i  untuk  mengembangkan  potensi  yang 

dimilikinya.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan di Desa Teluk Dalem, 

Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

Dengan adanya kegiatan PKPM masyarakat Desa Teluk Dalem  merasa 

terbantu dan mulai sadar memahami tentang bahaya Covid-19, PKPM 

darmajaya melibatkan masyrakat umum, UMKM desa, Aparatur desa 

maupun karang taruna mendapat respon baik dari masyakat desa teluk dalem 

untuk mahasiswa membagi ilmu mereka yang di pelajari di kampus, Dalam 

Kegiatan PKPM darmajaya mahasiswa memiliki program yang 

mempermudah kerja aparatur desa maupun masyrakat umum lewat jejaring 

teknologi seperti pelatihan miscrosof exksel, pemasaran online atau website 

UMKM, dan membuat alat hand sandnitizer otomatis mempermudah 

masyarkat tidak menyentuh kran ataupun hand santizer karena bisa 

menyebabnya virus menyebar, Masyarakat menjalankan himbauan 

pemerintah seperti Memakai masker saat berpergian dan menyediakan Hand 

Sanitizer / tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang sering di kunjungi 

orang ramai. 

 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Untuk Masyarakat Desa Teluk Dalem  

Agar selalu mematuhi himbauan pemerintah seperti memakai masker saat 

berpergian, jangan menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, hindari 

kerumunan, selalu mencuci tangan. Supaya dapat memutus rantai 

penyebaran covid-19 di area tempat tinggal sekitar maupun di tempat lain. 
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3.2.2 Untuk Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB Darmajaya ini 

sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan rasa kepedulian 

mahasiswa serta melatih mahasiswa berifikir lebih kreatif untuk dapat 

mencari solusi dalam pemecahan masalah yang ada dalam industri, tataan 

pemerintah didalam masyaratkat. Untuk PKPM yang sudah terlaksana 

tetap di monitoring sebagai mitra agar ilmu yang di berikan tidak hilang, 

seperti pelatihan microsof exksel terus di kembangkan kembali.  

 

3.3 Rekomendasi 

1. Pengenalan Komputer serta pembimbingan pembuatan desain maupun 

pembimbangan microsof exksel  di desa Teluk Dalem tetap ditingkatkan 

dan diberi pelatihan khusus kegiatan tersebut  

2. Pemasaran UMKM sangat penting dan membutuhkan didalam 

menjalankan usaha , pemasaran melalui media social memang sangat 

menguntungkan, lebih dipersiapkan untuk memperbarui pemasaran online 

dan sangat membuntukan pelatihan khusus untuk kelancaran usaha 

tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

PETA DESA TELUK DALEM  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYERAHAN MAHASISWA PKPM KE DESA 
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KEGIATAN BIMBINGAN BELAJAR DARING  
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KEGIATAN DI BALAI DESA TELUK DALEM  
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PANITIA KURBAN DUSUN III TELUK DALEM DALAM  

RANGKA IDUL ADHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN SENAM  DAM BAGI MASKER MASYRAKAT  

DESA TELUK DALEM  
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SOSIALISASI PEMBUATAN HANDSANDTIZER 
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KUNJUNGAN INDUTRI DAN PERKEBUNAN 

 

 

 

 

 



 
 
 

33 
 

 

PEMBUATAN HAND SANTIZER  
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HASIL LAPORAN HARIAN DARI INSTAGRAM 
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