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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala kelimpahan 

rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan 

secara tertulis yang tertuang dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM). Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

alternatif kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta 

mengeluarkan ide kreatifitas dalam memanfaatkan sumberdaya potensial yang 

ada di Kampung atau pinggiran Kota. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) tahun 2020 dilakukan 30 ( tiga puluh ) hari oleh Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya Jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik Informatika, dan 

Sistem Komputer. Dusun Kramat, Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten 

Probolinggo, Jawa Timur merupakan lokasi sasaran kegiatan program Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Laporan ini saya susun dengan maksud 

guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) IBI DARMAJAYA, dan saya menyadari tentunya dalam 

penulisan laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini tidak lepas 

dari bantuan dan arahan dari semua pihak.Oleh karena itu kami mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan kemudahan 

kepada kami dari awal pembuatan sampai selesai. 

2. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc. selaku Rektor IBI DARMAJAYA. 

3. Ibu Dr. Faurani Santi Sigagerda selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis 

IIB Darmajaya 

4. Ibu Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom.,M.M Selaku Ketua jurusan Manajeman IIB 

Darmajaya 

5. Bapak   M Ariza Eka Yusendra, S.P., M.M selaku pembimbing lapangan 

6. Bapak  Muhammad Sanusi selaku kepala lingkungan Rt 015 kelurahan sumur 

Batu kecamatan teluk betung utara 

7. Masyarakat  RT 015 sumur batu yang telah mendukung selama PKPM 
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Semoga amal dan perbuatan baik mereka dalam memberikan dukungan bagi 

saya mendapatkan balasan Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap banyak Laporan ini 

dapat berguna bagi Mahasiswa yang akan menyusun Laporan PKPM di Periode 

Selanjutnya dan saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu 

demi kesempurnaan laporan ini saya mengharapkan saran dan kritik yang dapat 

membangun guna mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada era perkembangan saat ini, terutama dibidang teknologi informasi 

dan bisnis yang sangat cepat perubahan akan menimbulkan persaingan dalam 

dunia usaha. Didalam dunia bisnis yang semakin berkembang 

pertumbuhannya akan menimbulkan banyak tantangan dan peluang yang 

harus dihadapi oleh semua pelaku bisnis. Terutama untuk usaha di pinggir 

jalan yang sangat susah karena ada nya peraturan dari pemerintah. Demikian 

juga mahasiswa yang tidak dapat lepas dari perkembangan ilmu dan 

teknologi informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran yang 

lebih luas tentang kondisi nyata yang ada didalam dunia bisnis, sekaligus 

dapat menambah pengalaman serta membuka cakrawala mahasiswa yang 

tidak didapatkan selama masa perkuliahan. 

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

kegiatan untuk mahasiswa sebagai prasyaratan tugas akhir (Skripsi) sekaligus 

sarana pengembang ide kreatifitas dalam memanfaatkan potensi yang ada di 

lingkungan Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota 

Bandar Lampung. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa 

diharapkan dapat menambah Ilmu dan Wawasan dalam hidup bermasyarakat. 

Bagi Masyarakat, kehadiran Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat diharapkan mampu menurunkan Ilmu yang didapat selama 

dibangku kuliah agar dapat memberikan motivasi dan Inovasi dalam bidang 

sosial kemasyarakatan. 

 

Hal ini selaras dengan Tri Darma Perguruan tinggi yaitu pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) kali ini sedikit berbeda karena kondisi 

alam, 
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yang tidak bisa kita control karena ketidak seimbangan ekosistem anatara 

alam dan manusia, dimana alam mengkoreksi ketidak seimbangan tersebut 

dengan memunculkan Virus Corona atau dikenal juga dengan COVID-19. 

Dalam menjalani kegiatan PKPM ini kita harus mematuhi protocol kesehatan 

agar tetap bisa menjalankan program PKPM ini, Anjuran dari pemerintah dan 

tenaga medis untuk bekerja dirumah, berkatifitas dirumah, serta mengurangi 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar guna memutuskan rantai 

penyebaran Virus Corona ini. 

Dampak dari virus ini sangatlah besar bagi masyarakat. hal ini terlihat bagi 

para pengusaha UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dikarekan adanya 

PPKM dan PSBB yang di ajukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran 

Covid-19. Hal itu membuat para pengusaha kehilangan omset yang sangat 

besar,bahkan sampai ada yang bangkrut. Peran saya sebagai salah satu 

mahasiswa yang ikut serta pelaksanaan PKPM ialah untuk membantu 

masyarakat UMKM Di kelurahan Sumur Batu Kecamatan teluk betung utara 

Bandar lampung yang terkena dampak covid 19. Hal ini di lakukan dengan cara 

membantu kegiatan serta pengembangan UMKM Bubur Ayam Cirebon mang 

Adi yang ada di Jalan Doktor Susilo Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung.UMKM ini berdiri sejak awal tahun 2009 dan 

bergerak sampai saat ini.  

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat menambah penghasilan 

masyarakat Kelurahan Sumur Batu agar lebih baik dari sebelumnya dan dapat 

menjadikan Kelurahan Sumur Batu menggerakan Ekonomi Kreatif berbasis 

teknologi. Berdasarkan uraian diatas kami mencoba mengangkat judul PKPM 

adalah ”PENGEMBANGAN UMKM BUBUR AYAM CIREBON  

DIKELURAHAN SUMUR BATU MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI 

MEDIA PROMOSI  DAN SOSIALISASI  PENCEGAHAN COVID-19 DI 

KELURAHAN SUMUR BATU TELUK BETUNG UTARA,BANDAR 

LAMPUNG ” 
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1.1.1  profil dan potensi desa 

Kelurahan Sumur Batu adalah Kelurahan yang berada  di Kecamatan Teluk 

Betung Utara Bandar Lampung. Dengan luas 99,5 hektar kecamatan ini 

merupakan kecamatan  terpadat kedua  yang ada dipusat kota Bandar lampung. 

Daerah ini berkembang pesat seiring dengan pesatnya kegiatan perekonomian 

di pusat kota Bandar lampung. Taman wisata hutan kera,taman yang terletak di 

wilayah kelurahan sumur batu ini letaknya hanya beberapa ratus meter dari 

komplek pemerintahan Bandar lampung. Di lokasi ini terdapat sekitar 100 ekor 

kera yang hidup di area hutang lindung seluas sekitar 1,5 hektar. 
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1.1.2 Profil UMKM 

1. Nama usaha   : Bubur ayam Cirebon mang adi 

2. Bidang usaha                          : makanan 

3. Alamat usaha                          : Jln. Doktor susilo samping mahan agung 

4. Tahun berdiri                          : pada tahun 2009 

5. Nama pemilik                         : Adi 

6. Jumlah tenaga kerja                : 2 orang 

7. Sasaran konsumen                 : masyarakat 

8. No Telpon                             : 089636301453 

 

 

 

  

Gambar 1.1 lokasi penjualan bubur ayam cerbon 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang, saya merumuskan permasalahan yang 

ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menciptakan inovasi baru dalam pemasaran Bubur 

Ayam Cirebon secara online untuk memperluas pemasaran ? 

2. Bagaimana cara mempertahankan penjualan selama Pandemi Covid- 

19 ? 
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1.3Tujuan PKPM 

 

1.3.1 Menciptakan sebuah inovasi pemasaran yang dapat 

meningkatkan nilai mutu, daya saing, dan kualitas dengan cara 

menambah cara pemasaran dengan cara online supaya lebih 

dikenal. 

1.3.2 Menerapkan protocol kesehatan dan meningkatkan daya tahan 

tubuh masyarakat selama pandemic covid19 

1.3.3 Menjaga kepercayaan pelanggan bahwasanya olahan UMKM 

ini steril dari virus Covid-19 

1.4 Manfaat PKPM 

1.4.1 Manfaat Bagi IBI Darmajaya 

Manfaat yang diperoleh bagi IBI Darmajaya, Mahasiswa, dan 

Masyarakat Kelurahan Sumur Batu. adalah: 

a. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IBI Darmajaya 

selama melaksanakan kegiatan di Kelurahan Sumur Batu 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 

b. Untuk melahirkan kader-kader yang mampu membawa perubahan 

bagi masyarakat dimasa akan datang. 

1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

PKPM bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengimplementasi 

pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahannya, antara lain: 

a. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, 

tanggung jawab, percaya diri, dan beretika yang baik. 

b. Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam 

bersosialisasi di lingkungan masyarakat. 

c. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 
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1.5 Mitra Yang Terlibat 

 

1.5.1 Ketua RT 015 dan Masyarakat kelurahan Sumur Batu 

Pelaksanaa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) 

dilaksanakan dilingkungan tempat tinggal masing-masing mahasiswa 

dikarenakan kondisi alam yang menuntut kita untuk tidak terlalu banya 

beraktvitas diluar rumah. Kegiatan ini melibatkan Ketua Rukun 

Tetangga sebagai pembimbing lapangan dan sebagai orang yang 

berwenang mengizinkan saya menjalankan beberapa kegiatan selama 

PKPM berlangsung. Keterlibatan Masyarakat sekitar tidak kalah 

penting sebagai salah satu fundamen untuk membantu salah satu 

program PKPM ini berjalan sesuai dengan yang telah saya susun. 

 

1.5.2 UMKM Bubur Ayam Cirebon 

Poros utama dari kegiatan PKPM ini adalah ketahanan 

masyarakat selama masa pandemi yang salah satunya adalah ketahanan 

dalam perekonomian, UMKM Bubur Ayam Cirebon merupakan salah 

satu tujuan saya dalam menerapkan beberapa program kegiatan demi 

membantu keberlangsungan perekonomian UMKM itu sendiri dan 

pegawainya untuk menjadi salah satu UMKM yang lebih baik 

kedepannya. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program Yang Dilaksanakan 

2.1.1 Sosialisasi Covid-19 Kepada Masyarakat Kelurahan Sumur 

Batu. 

  Masyarakat sekitar tentu sudah mengetahui bahaya, cara 

penularan, dan cara pencegahan virus corona ini melalui social 

media dan televisi. Akan tetapi tidak banyak kalangan masyarakat 

tidak menghiraukan hal itu sebagai suatu hal yang sangat berbahaya, 

dengan tidak menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari- 

hari. Saya bersosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai 

Pentingnya Menjalankan Protokol Kesetahan Untuk Melanjutkan 

Aktivitas Sehari-hari . 

 

 

Tabel 2.1 Pentingnya Menjalankan Protokol Kesetahan Untuk 

Melanjutkan Aktivitas Sehari-hari

Kegiatan Tujua

n 

Sasaran 

 

- Penyemprota

n 

 

- Memberikan contoh kepada 

masyarakat lain bahwa 

masyarakat di kelurahan 

sumur batu ikut melakukan 

protokol kesehatan yang di 

anjurkan oleh dokter atau 

pemerintah 

Masyarakat 
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2.1.2 Sosialisasi Covid Kepada UMKM Bubur Ayam Cirebon 

Pentingnya menerapkan protokol kesehatan di UMKM 

Bubur ayam Cirebon ini sangat berpengaruh kepada daya jual 

dimana pelanggan menilai sterilisasi dari produk ini dari virus 

covid-19. Saya bersosialisasi kepada UMKM Bubur ayam cirebon 

Pentingnya Menjalankan Protokol Kesetahan Untuk Melanjutkan 

Proses Produksi dan Penjualan 

 

Tabel 2.3 Pentingnya Menjalankan Protokol Kesetahan Untuk 

Melanjutkan Proses Produksi dan Penjualan. 

 

 

Kegiatan Tuju

an 

Sasaran 

Sosialisasi 

Covid-19 

dan 

Protokol 

Kesehatan 

- Menjaga sterilisasi produk 

dari UMKM . 

- Menerapkan protokol 

kesehatan dalam pengolahan 

produk. 

- Menambah kewaspadaan 

pegawai  dalam proses 

pengolahan. 

Pegawai 

UMKM 

 - Mempertegas protokol 

kesehatan kepada pemilik dan 

pegawai agar menjaga 

kepercayaan pelanggan selama 

masa pandemic 

Pemilik 

UMKM 
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2.1.3 Pengembangan Pemasaran Melalui Promosi Online 

Dalam berbisnis di era berkembangnya digital, sangatlah 

menguntungkan bagi pemilik dalam proses promosi produk 

yang  dimiliki untuk memperluas lingkup pemasaran. Dalam 

hal ini saya memberikan sebuah inovasi kepada pemilik 

UMKM Bubur ayam cirebon untuk memulai 

mempromosikan produknya di media sosial instagram dan 

watshap . Tidak dipungkiri lagi pengguna media sosial 

tidaklah sedikit dan dari berbagai tingkatan masyarakat 

menggunakannya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk 

mempermudahnya dalam mencari sesuatu yang mereka 

butuhkan. 

  

 

 

Gambar 2.1 instragam Bubur Ayam Cirebon dan whatsapp
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2.2 Waktu Kegiatan 

 

 

Tabel 2.4 Waktu Kegiatan PKPM 

 

 Rencana 

Kegiatan 

Tujuaan Keterangan Penyelesaiaan 

1 Perkenalan dengan apratur 

Rt 014 sumur batu 

Meminta izin untuk 

melakukan kegiatan 

PKPM yang akan di 

laksanakan di 

Kelurahan sumur 

batu. 

1 (Satu) Hari Terlaksanakan 

2 Melaksanakan  

penyemprotan disipektan 

di rumah warga 

untuk lebih aman 

dan lebih waspada  

terhadap covid 19 

2 (Dua) Hari Terlaksanakan 

3 Membantu anak sekolah 

dasar belajar secara daring 

Untuk membantu 

mengerjakan tugas 

sekolah 

3 (Tiga) Hari Terlaksanakan 

4 Survei kegiatan UMKM 

Bubur ayam Cirebon mang 

adi 

Meminta izin untuk 

mengikuti UMKM 

Bubur ayam Cirebon 

mang adi 

2 (Dua) Hari Terlaksanakan 

5 Membantu kegiatan 

UMKM dari proses 

pembuatan dan penjualan 

di media social 

Membantu 

memulihkan UMKM 

yang sedang turun di 

masa pandemic 

covid-19 dan 

mengenalkan 

UMKM Bubur ayam 

Cirebon mang adi  di 

media social 

5 (Dua) Hari Terlaksanakan 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Pekenalan dengan Aparatur desa 

  Sosialisai dilakukan kepada ketua Rt Kelurahan Sumur Batu Teluk Betung 

Utara agar memberikan izin kegiatan PKPM yang akan di laksankan pada tanggal 16 

agustus 2021 hingga 16 september 2021 . 

 

 
Gambar 2.2 Permintaan izin kepada kepala lingkungan Rt 014 

 

 

 

2.3.2 Survey UMKM Bubur ayam cirbon mang adi 

Survey yang di lakukan Untuk melihat keadaan UMKM Bubur Ayam Mang 

Adi sebelum melakukan kegiatan serta meminta izin agar kegitan dapat di 

laksanakan. 

 

 
 

 

Gambar 2.3 Meminta izin kepada UMKM Bubur ayam cirebon
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2.3.3 Proses pembuatan bubur ayam cirbon mang adi 

Peran saya sebagi mahasiswa PKPM membantu  produksi UMKM Bubur Ayam 

Cirebon, Langkah langkah pembuatan yaitu 

1. Pencuciaan beras hingga bersih 

2. Mendidikan air yang di panaskan 

3. Memasukan beras yang sudah di cuci kedalam tungku 

4. Mengaduk ngaduk beras hingga menjadi bubur  

5. Proses pembuatan bubur kurang lebih 4-5 jam  

 

 

 

    
 

2.4 proses pembuatan Bubur Ayam 

 

 

 

2.3.4 Membantu Kegiatan Penjualan Bubur Ayam Cirbon mang adi 

Membantu Kegiatan menyajikan dan penjualan  UMKM Bubur Ayam 

  

 

 

  
 

 

Gambar 2.5 proses penjualan Bubur Ayam 
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2.3.5 Membantu kegiatan penyemprotan disifektan 

Melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah keluruhan 

sumur batu teluk betung utara sebagai salah satu upaya pendukung  pemerintah 

untuk mencegah penularan covid 19. 

 

  
 

Gambar 2.6 penyemprotan disifektan di sejumlah titik lingkungan sumur batu salah 

satunya rumah warga dan masjid al-mubaliq
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2.3.7 mengajar kegiatan belajar untuk anak sekolah dasar 

 

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu para anak sekolah dasar mengerjakan 

tugas sekolah, kegiatan ini saya lakukan dikarenakan dimasa pandemi kegiatan belajar 

mereka dilakukan secara daring yang menimbulkan mereka sulit memahami materi 

yang di sampaikan. Karena itu, saya membantu mereka dengan kegiatan belajar agar 

mereka dapat memahami materi yang ada di sekolah. 

 

 

 
 

Gambar 2.7 kegiatan mengajar 

 

 

2.3.8 Upaya meningkatkan daya tahan tubuh 

 

Melaksanakan kegiatan olahraga sepak bola dan basket  bersama para pemuda 

Rt 015 dengan tujuaan peningkatan daya tahan tubuh di tengah covid 19. 

 

 

 
 

Gambar 2.8 kegiatan olahraga 
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2.4 Dampak Kegiatan 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Dampak Kegiatan 

 

 

 

No Kegiatan Dampak Sebelum Dampak sesudah 

1. Perkenalan dengan 

apartur kelurahan sumur 

batu Rt 014 dalam 

rangka meminta izin untu 

kegiatan PKPM 

Masyarakat belum 

sepenuhnya mengetahui 

maksud kegiatan PKPM 

Masyarakat jadi lebih 

paham konsep PKPM 

2. Survey lokasi UMKM 

Bubur ayam carbon 

mang adi 

Mahasiswa belum 

mengetahui kegiatan 

yang dilakukan sebelum 

proses menjadi bubur 

ayam 

Mahasiswa jadi lebih 

tau seluruh proses 

pembutan bubur ayam 

Cirebon 

3 Kegiatan mengajar anak 

anak sekolah dasar 

Anak-anak lebih memilih 

maen games online dari 

pada mengerjkan tugas 

sekolah 

Dengan 

memanfaatkan gadget 

yang ada, di gunakan 

untuk pembeljaran 

melalui media online 

4 Upaya peningkatan daya 

tahan tubuh 

Pemudah acuh dan 

kurang peduli dengan 

kegiatan olahraga dimasa 

pademi 

Olahraga untuk 

menjaga kesehatan 

tubuh dimasa pademi 

5 Membantu kegiatan 

penyemprotan 

disinfektan di beberapa 

titik 

Masyrakat acuh 

terhadapprotocol 

kesehatan 

Masyarakkt 

memahami bahaya 

nya Covid 19 

6 Pembagiaan masker di 

lakukan di beberapa 

tempat agar masyarakat 

sadar akan pentingnya 

protocol 

Masyrakat masih banyak 

yang tidak menggunkan 

masker saat keluar rumah 

Masyrakat menerpkan 

salah satu protocol 

kesehatan yaitu 

menggunkan masker 
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BAB III 

PENUTUPAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Bedasrakan seluruh rangkaian kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) yang dilakukan selama satu bulan lebih. Bertemapat di kelurahan sumur batu 

teluk betung utara maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu : 

 

1. Membantu mengembangkan UMKM yang ada di Kelurahan Sumur batu Teluk 

Betung Utara dengan memberikan semangat dan motivasi 

2. Dapat menciptkan hubungan kekeluargaan dan jalinan tali silahturahmi antara 

mahasiswa PKPM dan masyarakat Kelurahan sumur batu RT 014 teluk betung 

utara 

3. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan sumur batu RT 

014 teluk betung utara terkait dengan masalah protocol kesehatan seperti 

membagikan masker. 

 

 

3.2 Saran 

 

1. Saran dari masyarakat, diharpkan  pemuda pemudi harus selalu menjaga kesehatan 

dan kebugaran tubuh untuk melawan penyebaran covid 19 dan selalu ikuti protocol 

protocol kesehatan yang di tetapkan pemerintah  dan ikut serta meyukseskan 

kegiatan PKPM 

2. Bagi pengusaha UMKM, diharpkan peningkatan penjualan bertambah di tengah 

pademi covid-19 agar kerugiaan tidak terus-menerus terjadi dengan memberikan 

inovasi dan cara cara baru penjualan dengan memanfatkan media social, Dalam 

berbisnis tentu membutuhkan suatu skil dimana harus menciptakan suatu inovasi, 

baru baik dari segi rasa ataupun cara mengembangkan suatu usaha. Sebagai mana 
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yang telah saya terapkan beberapa program selama PKPM berlangsung, saya 

menerapkan penjualan secara online untuk mempermudah dan memperluas 

cangkupan pemasaran. Semua program kegiatan yang telah saya terapkan dapat 

dilakukan selama UMKM Bubur Ayam Cirebon ini berjalan supaya usaha ini 

lebih terstruktur dan lebih berkembang kedepannya. 

3.3 Rekomendasi  

 

3.3.1 Untuk Ketua RT dan Masyarakat Kelurahan Sumur Batu 

a. Ketua RT membuatkan tempat mencuci tangan disetiap titik 

lingkungan. 

b. Tetap menganjurkan dirumah saja apabila tidak ada kepentingan yang 

mendesak 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
Gambar perkenalan dengan Kepala Desa 

  

 
Gambar Survey UMKM Bubur ayam Cirebon 

 

 

    
Gambar Penyemprotan disifektan dibeberapa titik  
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Gambar Kegiatan pembelajaran 

 

 
Gambar kegiatan bermain sepak bola bersama RT015 

  

 
Gambar keadaan Bubur ayam Cirebon  
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Gambar membuatkan alat cuci tangan 

 

 
Gambar sate sateaan  

 

           
Gambar bukti orderan dari konsumen 
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