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1 (satu) bulan di Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat.

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik berkat
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membantu setiap kegiatan yang saya lakukan.
8. Bapak Sony Susilo selaku ketua RT 07, Ibu Ade Tuti Nurjanah selaku ketua
RT 05 dan Ibu Sri Iswati S.,pd yang telah menerima kami dan memberikan
arahan selama kegiatan PKPM berlangsung.
9. Rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan ide dalam segala
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Saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu demi
kesempurnaan laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang dapat
membangun guna mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi dimasa yang akan
datang.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu perwujudan
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. PKPM
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.

Namun sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan COVID19 sebagai pandemi. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
jenis coronavirus yang baru ditemukan. Menurut WHO, pandemi adalah skala
penyebaran penyakit 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 virus Corona Covid-19 ini.
Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penyebaran yang terjadi. Berdasarkan
sumber resmi Pemerintah website resminya covid19.lampungprov.go.id dengan
tanggal update 19/08/2020 tercatat pasien terkonfirmasi positif corona sebanyak
343 orang dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan jumlah terbanyak
berada di Kota Bandar Lampung (https://covid19.go.id/).

Peningkatan penyebaran dan jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat dan
hal ini menjadikan Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil kebijakan
dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam
memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Indonesia yang
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dikategorikan sangat berbahaya dan beresiko. Kondisi untuk memutus mata rantai
penyebaran COVID-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.

Sejalan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, Institut Informatika
dan Bisnis Darmajaya tetap harus melaksanakan PKPM. Maka dalam hal ini
kampus punya tanggungjawab yang besar untuk juga berkontribusi dalam
pencegahan dan penyebaran penangganan COVID-19 ini di masyarakat dengan
penerapan berbagai program. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pandemi
COVID-19, maka IIB Darmajaya merumuskan kegiatan PKPM Tematik periode
genap 2019/2020 yang dilaksanakan secara individual oleh mahasiswa dan
berlokasi di daerah domisili tempat tinggal peserta PKPM masing-masing dengan
tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan.

Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah mengakibatkan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020
yang mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran
coronavirus). Kebijakan “Belajar dari Rumah” ini tepat untuk mencegah
penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah (LMS Darmajaya).

Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang
dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain, e-learning,
aplikasi zoom, google classroom, youtube, maupun media sosial whatsapp.
Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul
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berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti keluhan yang terjadi
di masyarakat Kelurahan Palapa terutama RT 07 yaitu kurangnya pemahaman
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini.

Pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat dilaksanakan di kelurahan
Palapa kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung. Kelurahan
Palapa sendiri dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Lingkungan I dan Lingkungan II.
Untuk luas wilayah sendiri adalah sekitar 33 Hektar dengan 22 Hektar pada
Lingkungan I dan 11 Hektar pada Lingkungan II. Untuk total warga sendiri adalah
sebanyak 3.184 jiwa. Berikut data penduduk berdasarkan tabel kelurahan Palapa
Bandar Lampung:
Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tingkat Pendidikan
Sarjana
Sarjana Muda
SLTA
SLTP
SD
Taman Kanak-Kanak
Belum Sekolah
Buta Huruf
Jumlah

Laki-Laki
127
97
586
292
281
51
139
1573

Perempuan
110
178
648
226
269
63
117

Jumlah
237
275
1234
518
550
114
256

1611

3184

Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
No
1
2
3
4
5
6
7

Golongan Umur
0-4 tahun
5-6 tahun
7-14 tahun
14-16 tahun
17-24 tahun
25-54 tahun
55 tahun keatas
Jumlah

Laki-Laki
139
40
171
64
224
725
210
1573

Perempuan
119
55
167
72
193
737
268
1611

Jumlah
258
95
338
136
417
1462
478
3184
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Berbicara mengenai optimalisasi, merupakan suatu bentuk kondisi dalam sesuatu
yang dilakukan harus mencapai hasil yang optimal, tidak terkecuali perannya
mahasiswa dalam keikutsertaan dalam penanggulan pencegahan penyebaran
COVID-19 dikalangan masyarakat haruslah optimal.

Mahasiswa merupakan salah satu agen perubahan juga pengontrol kehidupan
sosial dengan sebuah dampak yang telah timbul selama pandemi sekarang ini.
Banyak hal yang dapat dibantu oleh adanya peran mahasiswa. Maka dari itu,
Peran mahasiswa saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program
pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19, juga memberikan pemahaman
atau edukasi kepada masyarakat berdasarkan data-data yang disampaikan oleh
pemerintah melalui media (Kompasiana.com).

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih
baik. Edukasi bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan dan
mendidik peserta untuk mampu mengendalikan diri. Edukasi lebih dikenal dan
diucapkan dengan kata pendidikan.

Edukasi yang dapat diberikan dalam dunia pendidikan selama pandemi COVID19 berupa pendampingan belajar online sehingga dapat membantu meringankan
masyarakat terutama adik-adik atau orang tua yang belum memahami cara
menggunakan media pembelajaran yang diberikan oleh gurunya secara
online/daring atau juga sekedar membantu mengerjakan tugas yang setidaknya
kurang dimengerti oleh mereka.
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Sedangkan, edukasi dunia kesehatan adalah program yang bertujuan untuk
mengetahui apa saja nutrisi dan zat yang terkandung dalam suatu makanan dan
juga dapat memberikan edukasi betapa pentingnya tetap menjaga kesehatan saat
tengah menjalankan aktivitas di masa pandemi dengan mengikuti peraturan yang
diterapkan oleh protokol kesehatan (pengertianedukasimenurutparaahli.com).

Berdasarkan analisa di atas, penulis membuat Laporan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) ini dengan judul “Optimalisasi Peran Mahasiswa Melalui
Edukasi Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat RT 07
Selama Pandemi Covid-19 Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana optimalisasi peran mahasiswa melalui edukasi di bidang
pendidikan dan kesehatan masyarakat RT 07 selama pandemi COVID-19?
2. Apakah dampak yang ditimbulkan saat pandemi Covid-19 di bidang
pendidikan dan kesehatan pada masyarakat RT 07 kelurahan Palapa?

1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1

Tujuan Program

a. Agar mampu mengoptimalisasikan peran mahasiswa melalui edukasi di
bidang pendidikan dan kesehatan selama pandemi COVID-19 kelurahan
Palapa Kota Bandar Lampung.
b. Agar mengetahui dampak yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19 di
bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat kelurahan Palapa.
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1.3.2

Manfaat Program

a. Bagi IIB Darmajaya
Pengetahuan tentang pentingnya teknologi informasi dalam bidang pendidikan
yang dapat digunakan oleh pihak kampus sehingga dapat memberikan
pengetahuan bagi darmajaya setelah menemukan dampak saat pandemi COVID19 khususnya bidang pendidikan.

b. Bagi Kelurahan Palapa
Meningkatkan pengetahuan pemanfaatan teknologi informasi melalui peran yang
dilakukan mahasiswa dalam pendidikan dan kesehatan selama pandemi COVID19 sehingga akan menambah wawasan masyarakat terhadap dampak yang
ditimbulkan pada saat pandemi COVID-19.

c. Bagi Mahasiswa
Memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengoptimalisasikan peran di
dalam masyarakat mengenai edukasi di bidang pendidikan seperti pendampingan
belajar online sedangkan, kesehatan selama pandemi COVID-19 dan mahasiswa
dapat mengetahui dampak apa saja yang terjadi di bidang pendidikan dan
kesehatan selama masa pandemi COVID-19.

1.4 Mitra yang Terlibat
Selain itu juga tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak, untuk itu pada
kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc. selaku Rektor IIB DARMAJAYA.
2. Bapak Dian Herlambang, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing lapangan
(DPL).
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3. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB
DARMAJAYA.
4. Ibu Dra. Maryamah selaku Camat Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
5. Bapak M. Fachrinir Armansyah, S.Sos. selaku Kepala Desa Palapa yang telah
melibatkan saya dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan program
kerja saya.
6. Bapak Sony Susilo selaku ketua RT 07, Ibu Ade Tuti Nurjanah selaku ketua
RT 05 dan Ibu Sri Iswati S.,pd yang telah menerima kami dan memberikan
arahan selama kegiatan PKPM berlangsung.
7. Rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan ide dalam segala
kegiatan PKPM.
8. Para kader kelurahan Palapa yang telah berkerja sama dan melibatkan saya
dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan program PKPM saya.
9. Adik–adik pelajar yang telah mempercayakan saya dalam membantu
pembelajaran mereka yang berhubungan dengan program PKPM saya.
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM
2.1 Program Yang Dilaksanakan
Rencana program kerja yang telah saya susun berdasarkan masalah yang terdapat
pada kelurahan Palapa. Terdapat beberapa program yang menjadi skala prioritas
dalam pelaksanaannya, program kerja tersebut antara lain:
a. Pendampingan belajar online bagi siswa sekolah dasar untuk mempermudah
mereka dalam proses belajar yang dilakukan secara online.
b. Kelas bahasa inggris guna meningkatkan pengetahuan bahasa asing sehingga
adik–adik paham akan penting bahasa inggris dimasa yang akan datang.
c. Edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19 dalam bentuk
media sosial serta membagikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker,
Hand Sanitizer dan Face Shield kepada masyarakat Palapa.
d. Kegiatan jumat bersih yang mana tujuannya adalah upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat selama pandemi COVID19.
e. Kegiatan senam jantung sehat sebagai salah satu upaya meningkatkan daya
tahan tubuh selama pandemi COVID-19.

Tabel program yang dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
kelurahan Palapa sebagai berikut:
Tabel 3. Program Yang Dilaksanakan
No
1

Program

Tujuan dan Sasaran Program

Pendampingan Belajar Tujuan
Online

dari

memudahkan

program
adik-adik

ini

adalah
sekitar

untuk
dalam
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No

Program

Tujuan dan Sasaran Program
menjalankan kegiatan belajar online yang
dialihkan dari rumah. Program ini juga dapat
membantu orang tua yang memiliki anak
sekolah tetapi juga berkerja yang tidak dapat
mendampingi

anaknya

pembelajaran

dari

yang
rumah.

melakukan
Melakukan

pendampingan terkait dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang bisa digunakan
sebagai media pembelajaran online dan juga
pendampingan terkait materi pembelajaran
yang kurang dipahami oleh adik-adik. Program
ini dilaksanakan setiap hari kamis atau
sebanyak 4 kali pertemuan dalam 1 bulan.
2

Program Kelas Bahasa Program ini bertujuan untuk meningkatkan
Inggris

minat adik-adik dalam mempelajari bahasa
asing khususnya bahasa inggris. Program ini
juga dapat mengisi waktu luang adik-adik
dengan

kegiatan

yang

bermanfaat.

Pelaksanaanya adalah setiap hari selasa atau
sebanyak 3 kali pertemuan selama kegiatan
PKPM ini berlangsung. Dalam kegiatan ini
juga adik-adik sedikit diajarkan mengenai
pencegahan penyebaran COVID-19.
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No
3

Program

Tujuan dan Sasaran Program

Edukasi Pencegahan

Program ini dijalnkan sehubungan keadaan

Penyebaaran COVID-

sekarang yang sedang mengalami pandemi

19

COVID-19. Sosialisasi ini diharapkan dapat
membantu pemerintah dan masyarakat dalam
melakukan pencegahan COVID-19. Sosialisasi
ini dijalankan dengan melakukan pendekatan
secara manual dan memanfaatkan teknologi
informasi salah satunya adalah dengan sosial
media Instagram. Memberikan pengetahuan
tentang bagaimana melakukan pencegahan
COVID-19, memberikan sosialisasi mengenai
kebiasaan New Normal yang saat ini sedang
kita hadapi, memasang poster di sekitar
lingkungan tempat tinggal dan membagikan
masker, Hand Sanitizer dan Face Shield yang
juga berisi selembaran tentang bagaimana
melakukan pencegahan penyebaran COVID19.
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Program Jumat Bersih

Program ini dijalankan dengan bersinergi
dengan kelurahan Palapa yang juga melakukan
kegiatan

jumat

bersih

ini

secara

rutin.

Melakukan bersih-bersih secara bergantian
setiap hari jumat yang dilakukan di lingkungan
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No

Program

Tujuan dan Sasaran Program
yang masuk dalam lingkup kelurahan Palapa.
Kegiatan ini dilakukan dengan harapan sebagai
contoh untuk masyarakat dalam meningkatkan
kesadaran tentang menjaga lingkungan agar
menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.
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Senam Jantung Sehat

Program senam jantung sehat ini bertujuan
sebagai salaah satu upaya untuk hidup sehat.
Program ini dilaksanakan setiap hari Senin,
Rabu, dan juga Sabtu. Program ini adalah
program

rutin

yang

dilaksanakan

oleh

kelurahan Palapa yang dinamai “Klub Jantung
Sehat”. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan

kesadaran untuk selalu menerapkan hidup
sehat.

2.2 Waktu Kegiatan
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat dilakukan selama 1 Bulan yang
berlangsung dari tanggal 20 Juli 2020 – 15 Agustus 2020. Berikut ini waktu
kegiatan berdasarkan tabel:
Tabel 4. Waktu Kegiatan
No
1

Hari/Tanggal

Kegiatan

Senin,

Memberikan surat pengantar dan surat tugas

20/Juli/2020

pelaksanaan PKPM kepada RT.
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No
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hari/Tanggal

Kegiatan

Selasa,

Memberikan surat pengantar dan surat tugas

21/Juli/2020

pelaksanaan PKPM kepada Lurah.

Kamis,

Pendampingan belajar online untuk siswa sekitar

23/Juli/2020

RT 07 Palapa.

Jumat,

Kegiatan jumat bersih yang dilakukan kelurahan

24/Juli/2020

Palapa.

Sabtu,

Senam sehat & edukasi perihal penyebaran

25/Juli/2020

COVID-19 di Kelurahan Palapa.

Senin,

Kunjungan ke Kecamatan Tanjung Karang Pusat

27/Juli/2020

perihal izin pelaksanaan PKPM.

Selasa,

Kelas bahasa inggris untuk anak usia Sekolah

28/Juli/2020

Dasar.

Kamis,

Pendampingan belajar online untuk siswa sekitar

30/Juli/2020

RT 07 kelurahan Palapa .

Jumat,

Penyerahan APD berupa masker, Hand Sanitizer

31/Juli/2020

dan Face Shield kepada panitia Qurban.

Senin,

Membantu pendistribusian bantuan COVID-19 dari

03/Agustus/2020 Kecamatan hingga langsung ke masyarakat.
11

Selasa,

Kelas bahasa inggris untuk anak usia Sekolah

04/Agustus/2020 Dasar.
12

Kamis,

Pendampingan belajar online untuk siswa sekitar

06/Agustus/2020 RT 07 Palapa.
13

Jumat,

Kegiatan jumat bersih yang dilakukan kelurahan

14

No

Hari/Tanggal

Kegiatan

07/Agustus/2020 Palapa.
14

Sabtu,

Senam sehat yang diadakan rutin di Kelurahan

08/Agustus/2020 Palapa.
15

Senin,

Edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 dan

10/Agustus/2020 pembagian Hand Sanitizer di Posyandu Melati.
16

Selasa,

Kelas dasar bahasa inggris untuk anak usia Sekolah

11/Agustus/2020 Dasar.
17

Kamis,

Pendampingan belajar online untuk siswa sekitar

13/Agustus/2020 RT 07 Palapa.
18

Jumat,

Jumat bersih dan melakukan perpisahan dengan

14/Agustus/2020 kelurahan Palapa dan Kecamatan.
19

Sabtu,

Senam sehat dan perpisahan kepada kader wanita di

15/Agustus/2020 Kelurahan Palapa.

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi
Hasil kegiatan yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif
pemecahan masalah yang ada di Kelurahan Palapa terkait dengan pembelajaran
online bagi siswa sekolah dan juga upaya dalam meningkatkan kesadaran tentang
masalah hidup sehat pada masa pandemi COVID-19.

2.3.1 Kegiatan Kelas Bahasa Inggris
Hasil kegiatan dari diadakannya kelas bahasa inggris ini adalah adik-adik terbiasa
sedikit demi sedikit belajar menggunakan bahasa inggris yang bertujuan untuk
dapat mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi dunia global, tidak
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hanya itu kelas bahasa inggris ini juga dapat mengisi waktu luang adik-adik
selama pandemi COVID-19 daripada mereka habiskan dengan bermain.

Gambar 1. Program Kelas Bahasa Inggris
2.3.2 Kegiatan Pendampingan Belajar Online
Hasil kegiatan pendampingan belajar online ini adalah adik-adik sedikit lebih
mengenal dan paham mengenai pemakaian teknologi informasi berupa Zoom,
Google Classrom dan Whatsapp sehingga dapat memudahkan adik-adik dalam
melakukan pembelajaran dari rumah. Namun, dalam kegiatan pendampingan
belajar masih banyak ditemukan adik–adik yang tidak mempunyai alat pendukung
pembelajaran online seperti handphone maupun laptop.

Gambar 2. Pendampingan Belajar Online
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2.3.3 Edukasi Pencegahan Penyebaran COVID-19
Hasil kegiatan yang dihasilkan dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat
mendorong masyarakat Palapa agar lebih peka atau peduli terkait adanya pandemi
COVID-19 dan masyarakat Palapa menyepelekan virus yang sedang melanda
Indonesia saat ini.

Gambar 3. Edukasi Pencegahan Penyebaran COVID-19

Gambar 4. Pembagian Masker

Gambar 5. Pembagian Hand
Sanitizer di Posyandu Melati

Gambar 6. Pencegahan COVID-19 Melalui Media Sosial Instagram
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2.3.4 Kegiatan Jumat Bersih
Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini tentunya adalah lingkungan yang bersih
serta tertata. Memberikan contoh kepada masyarakat untuk selalu menjaga
kebersihan agar tetap selalu hidup sehat. Kegiatan ini juga untuk bisa hidup sehat
selama pandemi COVID-19.

Gambar 7. Kegiatan Jumat Bersih
2.3.5 Kegiatan Senam Jantung Sehat
Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah keadaan tubuh yang lebih segar dari
sebelumnya karena keluarnya keringat dan terkena sinar matahari pagi. Senam
sehat janutung ini juga sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sehat selama pandemi COVID-19.

Gambar 8. Kegiatan Senam Jantung Sehat
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2.4 Dampak Kegiatan
Dampak secara umum yang dapat dilihat adalah keringanan bagi orang tua yang
bekerja tetapi anak harus belajar online dari rumah. Anak–anak dapat mendalami
materi bersama–sama dan juga dapat belajar memanfaatkan teknologi informasi
dengan baik guna mendukung kegiatan belajar yang dilakukan di rumah. Dampak
jangka panjang dalam pendapingan belajar online yang saya lakukan adalah dapat
memberikan sedikit wawasan cara menggunakan teknologi informasi seperti
zoom, google clasroom dan whatsapp yang kedepannya pasti diperlukan oleh
adik-adik dalam bidang pendidikan.

Sedangkan dampak kegiatan dalam bidang kesehatan adalah masyarakat lebih
teredukasi mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 agar masyarakat lebih
meningkatkan kesadaran penting menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi
COVID-19 dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
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BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di kelurahan Palapa,
Tanjung Karang Pusat, kota Bandar Lampung berjalan dengan lancar. Hal yang
kita bisa ambil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:
a. Mahasiswa dapat mengopitimalkan perannya melalui edukasi di bidang
pendidikan dan kesehatan selama pandemi COVID-19 kelurahan Palapa Kota
Bandar Lampung. Contohnya seperti mengadakan kegiatan pendampingan
belajar online yang dapat membantu adik-adik kelurahan Palapa dalam
mengikuti pembelajaran dari rumah.
b. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi dunia pendidikan
yaitu dialihkannya belajar dari rumah dengan mengunakan metode daring,
sedangkan di bidang kesehatan adanya belum meratanya sosialisasi dan
edukasi pencegahan penyebaran COVID-19. Edukasi yang bisa diberikan
dalam bidang kesehatan berupa menggunakan masker saat beraktivitas diluar
rumah dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih.

3.2 Saran
a. Bagi Masyarakat Kelurahan Palapa
Hendaknya masyarakat palapa lebih dapat mengoptimalkan bahwa pentingnya
teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran secara online yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah selama masa COVID-19 dan hendaknya masyarakat
palapa lebih dapat memperhatikan kebersihan lingkungan dan harus tetap menjaga
kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung.
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b. Bagi IIB Darmajaya
Pelaksanaan PKPM ini sebaiknya tidak hanya dilakukan selama 30 hari saja
melainkan ditambah jangka waktu pelaksanaannya. Hal ini disarankan supaya
mahasiswa pelaksana PKPM lebih mudah dalam menjalin kerja sama kepada
elemen masyarakat apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini karena dengan
adanya pelaksanaan PKPM dapat membantu masyarakat dalam mengoptimalkan
kegunaan dari teknologi informasi saat ini dan juga hendaknya pelaksanaan
kegiatan PKPM tahun selanjutnya lebih terorganisir dan komunikasi pihak IIB
Darmajaya dengan pihak kelurahan yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan
kegiatan PKPM.

3.3 Rekomendasi
Pelaksanaan PKPM yang dilaksanakan di kelurahan Palapa diharapkan dapat
memberikan terobosan dalam upaya meningkatkan kesadaran dalam menjaga
kebersihan lingkungan dan menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi
COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan berupa dengan cara memakai
masker selama beraktivitas dari rumah.
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https://covid19.go.id/ artikel satuan tugas penangganan COVID-19 diakses pada
tanggal 18/Agustus/2020 Pukul 09.00

https://covid19.lampungprov.go.id/ artikel satuan tugas penangganan COVID-19
diakses pada tanggal 18/Agustus/2020 Pukul 09.00

https://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-edukasi/ diakses pada tanggal
23/Agustus/2020 Pukul 21.00

https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sri22914/5f323f6509
7f363c196b75b2/optimalisasi-peran-mahasiswa-terhadap-penanggulangancovid-19-di-kalangan-masyarakat diakses pada tanggal 23/Agustus/2020 Pukul
22.07

LAMPIRAN

Peta Wilayah Kelurahan Palapa

Struktur Perangkat Kelurahan Palapa

Denah Lokasi Kelurahan Palapa

21/07/2020 Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat

27/07/2020 Kecamatan Tanjung Karang Pusat

23/07/2020 Membantu Adik-adik memahami materi pembelajaran

23/07/2020 Pendampingan Belajar Online

23/07/2020 Kegiatan Mempersiapkan APD

07/08/2020 Kegiatan Jumat Bersih JL. Cut Nyak Dien

25/07/2020 Kegiatan Senam Jantung Sehat

31/07/2020 Penyerahan APD pada Panitia Qurban

03/08/2020 Kegiatan Pendistribusian Beras Bantuan COVID-19

10/08/2020 Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi COVID-19 di Posyandu
Palapa

28/07/2020 Kegiatan Belajar Bahasa Inggris

14/08/2020 Perpisahan PKPM kepada Lurah Palapa

14/08/2020 Perpisahan kepada Ibu Camat Tanjung Karang Pusat

15/08/2020 Perpisahan kepada Ibu-ibu senam “Klub Jantung Sehat”

