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program  kerja  dan  kegiatan  serta  penyusunan  laporan  Praktek  Kerja  Pengabdian  

Masyarakat  (PKPM)  dengan  judul  ”Edukasi  Serta  Pemulihan  UMKM  di  Masa  

Pandemi  Covid-19  Dengan  Teknik  Pemasaran  Melalui  Digitalisasi  Teknologi” 
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kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  mulai  dari  tanggal  16  Agustus  2021–16  

September  2021.Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  dapat  terlaksana  

dengan  baik  berkat  bantuan,  bimbingan  dan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak.Oleh  

karena  itu,ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  

membantu  pelaksanaan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat(PKPM),  yaitu: 
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2. Bapak  Handoyo  Widi  Nugroho,S.Kom.,M.T.I  selaku  ketua  jurusan  Sistem  

Informasi  IIB  Darmajaya. 

3. Bapak  Anggi  Andriyadi  S.Kom.,  M.T.I  selaku  Dosen  Pembimbing  Lapangan,  

yang  telah  memberikan  pengarahan,  bimbingan  dandukungan  kepada  penulis  

selama  pelaksanan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  di  Desa  Sumberjo.
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4. Bapak  Paikem  selaku  Kepala  Desa  Sumberjo  beserta  stafnya,yang  telah  

memberikan  izin  kepada  penulis  untuk  melaksanakan  kegiatan  Praktek  Kerja  

Pengabdian  Masyarakat  di  DesaSumberjo. 

5. Bapak  Jumadil  Awal  selaku  pemilik  UMKM  roti  yang  telah  menerima  penulis  

untuk  melaksanakan  program  pengembangan  UMKM. 

6. Bapak  Saimun  selaku  ketua  RT  018  Desa  Sumberjo  yang  telah  membantu  

dalam  pelaksanaan  kegiatan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  di  Desa  

Sumberjo,Kemiling. 

7. Seluruh masyarakatDesaSumberjoyangsudahmenerima  danberpartisipasidalam  

setiap  kegiatan  program  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  di  

DesaSumberjo. 

8. SegenappihakyangtelahmembantupelaksanaanPraktekKerjaPengabdianMasyarakatya

ngtidakdapatpenulissebutkan  satuper  satu. 

 

Penulis  sepenuhnya  menyadari  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  dalam  

penulisan  Laporan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  ini.  Oleh  sebab  

itu,  penulis  mengharapkan  saran  dan  kritik  untuk  memperbaikinya.Semoga  Laporan  

Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  ini  dapat  bermanfaat  bagi  para  

pembaca. 

 

 

BandarLampung,September2021 

 

Andini  Sri  Rezeki,
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  LatarBelakang 
 

Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  merupakan  salah  satu  bentuk  

pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  secara  

interdisipliner,  institusional,  dan  kemitraan  sebagai  salah  satu  wujud  dari  

TriDharma  perguruan  tinggi.  Namun,  saat  ini  Praktek  Kerja  Pengabdian  

Masyarakat  (PKPM)  dilakukan  berdampingan  dengan  penyebaran  Covid-19. 

Pelaksanaan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  periode  Ganjil  

2020/2021 dilaksanakan  secara  mandiri/individu  oleh  mahasiswa  dan berlokasi 

didaerah domisili tempat tinggal peserta Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) dengan tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat.Hal 

ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.Pelaksanaan  

Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  (PKPM) secara 

individu/mandiri  akan  lebih  efektif  dari  sisi  penjagaan  diri  dari  penularan  dari  

pada  secara  berkelompok  yang  justru  memiliki  potensi  penularan  lebih  

besar.Analisis  sementara  bahwa  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  masih  

belum  paham  bahkan  acuh  terhadap  dampak  dari  Covid19.Disisi  lain  tentunya  

ada  faktor  ekonomi  yang  menjadikan  masyarakat  terpaksa  tetap  beraktifitas  

diluar  rumah.Bahkan  para  pelajar  yang  kesulitan  dalam  belajar  daring  baik  itu  

karena  faktor  media (handphone,laptop,tv),jaringan (kuota,sinyal),biaya (dana  

untuk  printout,jilid)  yang  belum  tentu  mereka  memiliki  fasilitas  pendukung  dari  

belajar  daring  itu  sendiri.Melihat  situasi  ini,percepatan  penganan  Covid-19 
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Harus  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  melibatkan  semua  pihak  termasuk  

mahasiswa.Peran  mahasiswa  dalam  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  

(PKPM)  bisa  dijadikan  sebagai  ujung  tombak  dalam  peranannya  untuk  

mensosialisasikan  penanganan  Covid-19  kepada  masyarakat. 

Berkaitan  dengan  optimalisasi  teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  

ketahanan  masyarakat  dimasa  pandemic  Covid-19  dimana  proses  ini  diterapkan  

di  Desa  Sumberjo,  Kemiling  Bandar  Lampung.  Hal  ini  dinilai  perlu  karena  di  

Desa  Sumberjo  banyak  Anak-anak  atau  remaja  yang  belum  memaksimalkan  

waktu  luang  mereka  untuk  hal  yang  lebih  produktif.  Kemudian,  masih  ada  

anak-anak  yang  tidak  memakai  masker  dan  tidak  menjaga  kebersihan  tangan  

sebelummakan  atau  minum.  Bahkan,  masyarakat  di  Desa  Sumberjo  tidak  

melaksanakan  protokol  kesehatan  dan  belum  mengetahui  mengenai  peraturan  

system new normal.Padahal lokasi Desa  Sumberjo  berada  di  Kota 

BandarLampung. 

Dengan  demikian  hal  itu  menjadi  tantangan  bagi  penulis  untuk  mengabdikan  

diri  kepada  masyarakat  dengan  memperoleh  pengalaman  dan  ilmu  dari  berbagai  

perbedaan  dan  persamaan  antara  teori  dan  praktek.  Berdasarkan  analisa  diatas  

tersebut,penulis  membuat  laporan  Praktek  Kerja  PengabdianMasyarakat(PKPM)  

ini  dengan  judul  “Edukasi  Serta  Pemulihan  UMKM  di  Masa  Pandemi  

Covid-19  Dengan  Teknik  Pemasaran  Melalui  Digitalsisasi  Teknologi
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1.2  RumusanMasalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,maka  dapat  dirumuskan  beberapa  

permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  lanjut,diantaranya: 

a. MengapaPerludiadakannyaPKPM  diRT018DesaSumberjo? 

 

b. Bagaimana  kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama  dijalankannya  kegiatan  Praktek  

KerjaPengabdian  Masyarakat(PKPM)  ? 

c. Bagaimana  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terutama  anak-anak  Desa  

Sumberjo  tentang  pentingnya  belajar  dan  memanfaatkan  waktu  luang  di  masa  

New  Normal  ? 

d. Bagaimana  masyarakat  mempromosikan  produk  UMKM  nya  untuk  memulihkan  

usaha  mereka? 

 

 

1.3  Tujuandan  Manfaat 
 

1.3.1  Tujuan 

 

a. Mewujudkan  salah  satu  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu  bidang  

pengabdian  masyarakat  dengan  mengedepankan  kepada  pencegahan  

dan  penanggulangan  COVID-19  yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  dan  

Pemerintah  Daerah. 

b. Membantu  mahasiswa  dalam  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan  

teknologi  yang  dipelajari  secara  langsung  sesuai  dengan  teori  

sehingga  memberi  manfaat  bagi  masyarakat 

c. Memberi  pengalaman  belajar  mahasiswa  dalam  kehidupan  masyarakat  

dan  mendewasakan  kepribadian  dan  memperluas  wawasan  mahasiswa. 

d. Melatih  mahasiswa  bersamamasyarakat  untuk  berkontribusi  dalam  

pencegahan  dan  penganggulanganCOVID-19. 

e. Membantu  pemberdayaan  masyarakat  terdampak  COVID-19  melalui  

penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sebagai  upaya  

penggulangan
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1.3.2  Manfaat 
  

  1.3.2.1  Untuk  Mahasiswa 
 

a. Melatih  mahasiswa  untuk  menjadi  inspirator  dalam  

menghadapi  persoalan  dimasyarakat. 

b. Dapat  menjadi  sarana  pembelajaran  bagi  mahasiswa  

dalam  mengimplementasikan  ilmu  yang  didapat  dari  

kampus  untuk  masyarakat  sekitar. 

 

1.3.2.2  UntukMasyarakat 
 

a. Tumbuhnya  dorongan  potensi  dan  inovasi  di  kalangan  

anggota  masyarakat  setempat  dalam  upaya  memenuhi  

kebutuhan  lewat  pemanfaatan  ilmu  danteknologi. 

b. Membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  pemasaran  

produknya. 

c. Meningkatkan  perekonomian  masyarakat  serta  dapat  

membantu  masyarakat  menangani  masalah  ekonomi  

pada  masa  pandemic  yaitu  dengan  memanfaatkan  

media  sosial  untuk  berjualan. 

 

  1.3.2.3  Untuk  IIB  Darmajaya 
 

a. Sebagai  salah  satu  promosi  kampus  IIB  Darmajaya  

yang  dikenal  sebagai  kampus  yang  berbasis  

Teknologi  Informasi  dan  Ekonomi  Bisnis  kepada  

masyarakatdesa. 

b. Sebagai salah satu bentuk nyata pemberdayaan dan 

pengabdian  IIB  Darmajaya  terkait  dengan  gerakan  

melawan covid-19 kepada masyarakat khususya RT 018 

Desa Sumberjo. 

c. Hasil  dari  laporan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  

literature mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.       
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1.4  Mitra yang Terlibat 
 

Berikut  merupakan  mitra  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Praktek  Kerja  

Pengabdian  Masyarakat  (PKPM)  di  Desa  Sumberjo,Kec.  Kemiling: 

1. Ketua  RT  018  Desa  Sumberjo 

 

2. Masyarakat  Desa  Sumberjo 

 

3. Pemilik  UMKM  Pabrik  Roti   

 

4. Ustad/dzah  Selaku  Guru  TPA  Desa  Sumberjo 

 

5. Anak-Anak Sekolah Di Desa Sumberjo 

 



6 

 

BAB  II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1  Program-ProgramYangDilaksanakan 

Selama  melakukan  kegiatan  PKPM  terdapat  berbagai  program  kerja  yang  dilakukan  

di  Desa  Sumberjo  Kec.  Kemiling.  Salah  satunya  berfokus  pada  masalah  yang  

terjadi  Pada  UMKM,pada  UMKM  yang  saya  angkat  ini  terdapat  beberapa  temuan  

masalah  yaitu,pada  UMKM  Roti  ini  kurangnya  inovasi  produk  berupa  tidak  

memiliki  desain  merek  yang  menarik  ,tidak  adanya  wadah  untuk  promosi  produk..  

Selain  itu  masalah  yang  ditemukan  di  Desa  sumberjo  Kec  Kemiling  ini  ialah  

tentang  Edukasi  pencegahan  COVID-19  dan  pendampingan  belajar  pada  siswa  

sekolah  di  masa  pandemi  seperti  sekarang  ini  yang  serba  online,.  Dalam  

melaksanakan  program  penulis  membuat  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  baik  

secara  langsung  maupun  menggunakan  media  sosial.Adapun  program  yang  

dilaksanakan  adalah  sebagai  berikut: 

1. Membantu  pengembangan  UMKM  Roti  dalam  memajukan  usahanya  

serta  membantu  proses  produksi  sampai  tahap  promosi. 

 Membantu  proses  produksi   

Pada  tahap  ini  saya  membantu  UMKM  dari  proses  pengadonan  

roti  yang  di  lakukan  dengan  cara  pencampuran  bahan  –bahan  ke  

dalam  adonan  roti  dalam  tahap  ini  saya  mengamati  proses  

pembuatan  Roti  masih  di  lakukan  secara  manual.dan  juga  saya  

membantu  dalam  proses  pengemasan  roti  yang  juga  masih  di  

lakukan  secara  manual  dengan  cara  memasukan  roti  satu  persatu  

ke  dalam  kemasan  dengan  tangan.  Di  dalam  proses  produksi  ini  

ada  berbagai  varian  roti  yang  di  cetak,mulai  dari  roti  tawar,roti  

isi,donat  dan  roti  bantal  dari  berbagai  varian  rasa,pada  UMKM  

ini  untuk  roti  yang  di  pasarkan  jika  tidak  terjual  habis  maka  roti  

akan  di  bakar  ulang  di  beri  varian  rasa  dan  akan  di  buat  

menjadi  roti  kering  sehingga  tidak  terbuang  disini  saya  membantu  
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dalam  setiap  proses  yang  di  laksanakan  pada  UMKM  roti  ini. 

 

Gambar  2.1-membantu  proses  produksi 

 Membantu  pengembangan  UMKM  melalui  Digitalisasi      

Pengembangan  Strategi  Digitalisasi  dengan  memanfaatkan  teknologi  

dengan  pembuatan  Platform  digital  yang  merupakan  kumpulan  dari  

produk  UMKM  yang  ada  di  desa  sumberjo  kemudian  konsumen  

bisa  memilih  produk  hasil  UMKM  dari  platform  digital  yang  telah  

dibuat.  Platform  digital  UMKM  merupakan  media  sosial  yang  

nantinya  berguna  bagi  pemilik  UMKM  yang  berisi  deskripsi  

produk  dan  profile  UMKM  sehingga  memudahkan  konsumen  

untuk  melakukan  pembelian  secara  online.Untuk  membuat  platform  

penjualan  secara  Digital,  maka  pelaku  UMKM  perlu  memiliki  

keterampilan.salah  satu  contoh  keterampilan  ini  yaitu  dengan  

memiliki  logo  sebagai  identitas  UMKM  yang  bisa  di  kenal  di  

masyarakat,  terutama  pada  usaha  berbasis  online  UMKM  harus  

memiliki  keterampilan  dan  kreatif  dalam  mengelola  usahanya.  Ini  

dikarenakan  semakin  tingginya  angka  persaingan  dalam  

menjalankan  usaha.  Salah  satu  program  peningkatan  kapabilitas  

UMKM  yang  sering  dilaksanakan  dalam  rangka  peningkatan  

kemampuan  SDM  adalah  pengembangan  keterampilan  pengusaha  
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UMKM  Hal  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  pemasaran  produk  di  

media  sosial  .Strategi  Digitalisasi  UMKM  maka  bisa  menjawab  

permasalahan  penurunan  penjualan  UMKM  akibat  dampak  dari  

pandemi  Covid-19. 

 

Gambar  2.2-Pembuatan  logo  untuk  produk  UMKM 

Pembuatan logo ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang citra 

dari UMKM dan produk agar dapat lebih dikenal dan dapat menjadi ciri 

khas dari sebuah produk. Logo sebuah produk pada UMKM adalah 

citra pertama yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen 

sehingga dikenal dengan sebutan branding atau corporate identity. 

Dengan memiliki logo, UMKM menempatkan dirinya secara berbeda 

dalam benak masyarakat dan konsumen. 

 

Gambar  2.3-Membuat  akun  media  sosial  Instagram 
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upaya menciptakan konten promosi di berbagai platform media 

sosial seperti  Instagram. Media Sosial dianggap menjadi media yang 

sangat efektif untuk meningkatkan konversi penjualan. Bahkan 

dikatakan apapun produk dan layanan yang ditawarkan kepada 

konsumen, media sosial adalah bagian utama dari setiap inisiatif 

pemasaran digital yang dapat dibuat salah satu cara ini yang di buat 

penulis utuk meningkatkan penjualan secara online di masa pandemi 

seperti sekarang ini dengan ada nya pembuatan akun instagram ini 

maka pemilik UMKM bisa berinterasi dan melakukan penjualan 

secara online dan juga bisa menghemat biaya secara lebih efektif dan 

selain itu juga tujuan pembuatan instagram ini bertujuan sebagai 

wadah promosi yang jangkauan nya cukup luas. 

2. Edukasi  pencegahan Covid-19 secara  daring. 

Dalam  program  kerja  pencegahan  covid-19  melalui  media  social  ini  saya  

mengshare  edukasi  berbentuk  poster  dan  video  secara  daring  yang  di  

share  melalui  media  instagram,wa,serta  google  meet  .karena  saya  melihat  

kurang  nya  kesadaran  muda  mudi  desa  tentang  bahaya  covid-19  maka  

dari  itu  saya  mengajak  muda  mudi  desa  untuk  lebih  mengenal  apa  

itucovid-19 

 

Gambar  2.4-Penempelan  pamflet  pencegahan  covid-19  di  daerah  

setempat 



10 

 

 

Gambar  2.5-Edukasi  pencegahan  covid-19  secara  daring 

 

3.Pendampingan  belajar  di  Desa  Sumberjo 

Dalam  pendampingan  belajar  di  desa  sumberrejo  penulis  melakukan  

pendampingan  yang  tujuan  nya  agar  anak  anak  lebih  menegerti  lagi  

tentang  mata  pelajaran  yang  mereka  tidak  pahami  di  sekolah,dan  di  

dalam  pendampingan  belajar  ini  saya  juga  memberikan  mereka  pemahan  

tentang  literasi  dan  numerasi. 

 

Gambar  2.6-Pendampingan  belajar  di  sekolah  setempat 

4.Membantu  Ustad/dzah  dalam  kegiatan  mengaji  diTPA 

Dalam  pendampingan  belajar  penulis  membantu  ustad/dzah  ini  dalam  

pendampingan  belajar  di  TPA  tentang  keagamaan  mengingat  sekarang  

banyak  anak  anak  yang  kurang  pemahaman  tentang  keagamaan  sehingga  

penulis  membantu  ustad/dzah  dalam  kegiatan  seperti  menghafalkan  doa-

doa  ,mengaji.   
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Gambar  2.7-edukasi  pendampingan  belajar  di  TPA  setempat 

 

5.Membantu  dan Mengikuti  kegiatan  rutin  di  desa  setempat 

Kegiatan  rutin  di  desa  sumberejo  ada  banyak,namun  semenjak  ada  

pandemi  covid-19  maka  kegiatan  nya  di  tunda  ,sementara  waktu  

kegiatan  rutin  desa  yang  masih  berjalan  yaitu  senam  di  setiap  hari  

jumat  dan  membatik  tentunya  tetap  dengan  mematuhi  protokol  kesehatan 

 

Gamabar  2.8-Mengikuti  kegiatan  rutin  membatik 
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Gambar  2.9-Berpartisipasi  dalam  kegiatan  senam  rutin  di  hari  jumat  di  

desa  setempat 

 

2.2  Waktu  Kegiatan 

Waktu  kegiatan  pelaksanaan  praktek  kerja  pengabdian  masyarakat  (pkpm) 

 

No Tanggal  pelaksanaan kegiatan 

1 17  agustus  2021   Meminta  izin  melaksanakan  praktek  

kerja  pengabdian  masyarakat(pkpm)  

kepada  Rt  018  di  desa  sumberrejo 

2 19  agustus  2021 Melakukan  kegiatan  survey  ke  lokasi  

UMKM 

3. 21  aguastus  2021 Mengunjungi  UMKM  sasaran  guna  

meminta  izin  melakukan  kegiatan  

PKPM 

4. 22  agustus  2021 Memahami  langsung  teknik  bagaimana  

cara  pembuatan  roti  kepada  pemilik  

umkm 

5  . 24  agustus  2021 Mengamati  secara  langsung  bagaimana  

proses  pembuatan  roti 

6. 25  agustus  2021 Berpartisipasi  dalam  proses  pengadonan  

roti 
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7. 26  agustus  2021 Mengikuti  sekaligus  membantu  dalam  

proses  pencetakan  roti  dari  berbagai  

model  roti 

8. 27  agustus  2021 Membantu  pada  proses  pemanggangan  

roti  sekaligus  membantu  mengemasi  

pada  proses  pembuatan  roti 

9. 29  agustus  2021 Melakukan  bincang  bincang  mengenai  

desain  logo  yang  akan  di  buat  penulis 

10 30  agustus  2021 Proses  pembuatan  logo  produk  UMKM 

11. 2  september  2021 Memberikan  hasil  desain  logo  produk  

UMKM  yang  sudah  di  buat  apakah  di  

setujui  pemilik  UMKM 

12. 4  september  2021 Kegiatan  pencetakan  logo  produk  

umkm 

13. 5  september  2021 Penyerahan  sekaligus  penempelan  

logobaru  pada  produk  UMKM 

14. 6  september  2021 Pembuatan  akun  media  sosial  

instagram  produk  umkm 

15 8september  2021 Melakukan  pemasaran  produk  UMKM  

secara  online 

16. 10  september  2021 mengikuti  kegiatan  senam  rutin  

bersama  masyarakat 

17. 11  september  2021 Mengikuti  kegiatan  rutin  membatik  di  

salah  satu  rumah  warga 

18. 12  september  2021 Edukasi  pencegahan  covid-19  secara  

daring 

19. 13  september  2021 Pendampingan  belajar  keagamaan  di  

TPA  setempat 

20. 14  september  2021 Pendampingan  belajar  pemahaman  

materi  pembelajaran  dan  pengerjaan  

tugas 
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21. 15  september  2021 Pamitan  kepada  pemilik  UMKM  dan  

RT  setempat 

Tabel  2.1  Waktu  Kegiatan 

2.3 Dampak  Kegiatan 

Dampak  kegiatan  setelah  di  laksanakannya  program  praktek  kerja  

pengabdian  masyarakat(PKPM)  tahun  2021  di  penjualan  roti  sebagai  berikut: 

a. Meningkatkan  pendapatan  UMKM  dan  konsumen  dan  dapat  berinteraksi  dan  

berkomunikasi  dengan  baik  tanpa  perlu  bertatap  muka  secara  langsung  yaitu  

langsung  datang  mengunjungi  media  sosial  untuk  membeli  produk  yang  

ditawarkan  oleh  UMKM. 

b. Meningkatnya  Kesejahteraan  UMKM  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  

mengurangi  dampak  negatif  dalam  perlambatan  ekonomi  pada  masa  pandemi  

yang  dialami  oleh  UMKM..  Dengan  adanya  kegiatan  digitalisasi  UMKM  ini  

kedepannya  akan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  untuk  peningkatan  

kesejahteraan  dari  UMKM. 

c. Memberikan  solusi  yang  konkrit  kepada  keterbatasan  pengetahuan  di  bidang  

pemasaran  dan  memberikan  keterampilan  baru  kepada  sumber  daya  manusia  

untuk  dapat  beradaptasi  dengan  penggunaan  teknologi  dalam  meningkatkan  

penjualan  dan  pendapatan  UMKM. 
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BAB  III 

PENUTUP 

 

3.1  Kesimpulan 
Dari  berbagai  kegiatan  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  praktek  kerja  pengabdian  

masyarakat  yang  telah  di  laksanakan  berjalan  baik,  dilihat  dari  partisipasi  mitra  dalam  

kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  mahasiswa.  Kegiatan  ini  membawa  dampak  

positif  bagi  mitra  dan  warga  sekitar,  antara  lain  :   

a. Meningkatkan  sesadaran  masyarakat  yang  mungkin  lupa  dan  abai  akan  

pentingnya  protokol  kesehatan  di  masa  pandemi,  melalui  edukasi  secara  

online 

b. Bersama-sama  membantu  warga  sekitar  melakukan  sterilisasi  lingkungan  

dengan  melakukan  penyemprotan  disinfektan 

c. Membantu  UMKM  sekitar  dalam  memaksimalkan  penggunaan  aplikasi  

instagram  untuk  menunjang  sistem  penjualan  secara  online 

d. Mendampingi  proses  pembelajaran  anak  terutama  dalam  masa  pandemi  

covid-19  dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat 

3.2  Saran 

Adapun  saran-saran  atau  masukan  yang  dapat  kami  berikan  adalah  sebagai        berikut:   

a. Kedepannya  dalam  melaksanakan  kegiatan  Praktek  Kerja  Pengabdian  

Masyarakat  panitia  pelaksana  dan  pihak-pihak  yang  terkait  lebih  

mempersiapkan  dengan  matang  lagi  terutama  dalam  menjalin  koordinasi  

dengan  lapangan/  lokasi  pelaksanaan  PKPM.   

b. Kerjasama  dalam  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  yang  terjalin  antara  mitra-

mitra  yang  terlibat  dengan  Mahasiswa  PKPM  Covid-19  IIB  Darmajaya  

selama  ini  untuk  dapat  ditindak  lanjuti  dan  dimanfaatkan  dengan  optimal  

oleh  masyarakat  setempat. 

c. Perlu  adanya  usaha  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  aktif  guna  

menambah  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat.   

d. Perlu  adanya  usaha  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  menyadari  

kesehatan  dan  metaati  protokol  kesehatan.   
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e. Perlu  adanya  dukungan  dari  pemerintah  setempat  untuk  memberikan  sarana  

dan prasarana untuk UMKM  dan  sekolah  yang  terkena  dampak  dari  pandemi  

Covid-19 

3.3  Rekomendasi 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  ada  penulis  merekomendasi,  antara  lain  sebagai        

berikut  : 

 

a. Seluruh  UMKM  harus  diberikan  pelatihan  khusus  untuk  menggunakan  

Teknologi  Informasi  sebagai  media  pemasaran  produk  yang  mereka  miliki  

agar  dapat  meningkatkan  penjualan  dan  meningkatkan  jangkauan  konsumen.   

b. Adanya  pelatihan  khusus  bagi  Sekolah  dalam  menggunakan  Teknologi  

Informasi  sebagai  media  penyampaian  materi  dalam  sistem  pembelajaran  

dari  guru  ke  siswa  dan  orang  tua/wali.   
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LAMPIRAN 

 

 

Gambar  Denah  Lokasi  Pkpm 

 

 
 

Gambar  Kunjungan  Rt  018  Desa  SumberRejo  Kemiling
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Gambar  Melakukan  Kegiatan  Suvey  Lokasi 

 

Gambar  Salah  Satu  Alat  Pengadonan  Roti 
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Gambar  Membantu  Kegiatan  Pengadonan  Roti 

 

 

 

 
Gambar  Membantu  Kegiatan  Pengemasan  Roti 
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Gambar  Roti  Yang  Siap  Di  Pasarkan 

 

 

 

Gambar  Penyerahan  Logo  Yang  Sudah  Di  Cetak 
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Gambar  Pembuatan  Media  Sosial  Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Pendampingan  Belajar  Siswa  Di  Desa  Setempat 

 

 



22 

 

 

 

 
Gambar  Mengikuti  Kegiatan  Senam  Rutin  Di  Desa  Setempat 

 
Gambar  Edukasi  Keagamaan  Di  TPA Setempat 

 

 



23 

 

 

 

 

 
 

Gambar  Edukasi  Pencegahan  Covid-19  Secara  Daring 

 

 

 
Gambar  Penempelan  Pencegahan  Pamflet  Covid-19 
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Gambar  Pamitan  Kepada  Rt  Setempat 
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