
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PRODUKSI CINCAU  

DI MASA PANDEMI VIRUS COVID-19 PADA DESA PASIR GINTUNG 

BANDAR LAMPUNG 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Marwan 1812110524 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

2021 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMBUTAN REKTOR  

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

Program Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah salah satu 

bentuk kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau 

di daerah domisili atau daerah asal mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan ini 

diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dan dunia praktis. 

Paradigma kegiatan PKPM yang dilaksanakan saat ini merespon keadaan 

dunia, khususnya Indonesia yang tengah menghadapi infeksi dan wabah dari 

penyebaran virus corona atau Covid-19. Selain itu, kegiatan PKPM ini juga 

dilaksanakan atas dasar merespon terhadap tekanan globalisasi saat ini serta 

peningkatan kualitas kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia yang 

tertekan akibat pandemi Covid-19.  

Program PKPM IIB Darmajaya perlu dikembangkan melalui beberapa 

pendekatan untuk mengurangi laju penyebaran Covid-19 dengan cara 

menerjunkan mahasiswa secara mandiri atau individu dengan domisili tinggal 

atau daerah asal mahasiswa sebagai objeknya. PKPM IIB Darmajaya semester ini 

bertemakan “Lampung Economic Recovery Melalui Optimalisasi Digital Smart 

Solution Darmajaya” yaitu program PKPM Mandiri/Tematik sesuai dengan 

komptensi program studi. 

Saya menyambut baik penerbitan buku panduan ini, karena merupakan 

upaya untuk memberikan informasi dan arah bagi pelaksanaan program PKPM 

sehingga lebih terencana, terarah, dan sistematis serta terukur dan bermanfaat bagi 

semua pihak, terutama mahasiswa peserta PKPM, pemerintah daerah, dan 

masyarakat pada umumnya. 

Atas nama Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya kami 

mengucapkan terima kasih kepada Tim Panitia PKPM dan Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah bekerja keras dengan penuh 



dedikasi dan telah berupaya melakukan perencanaan dan pengelolaan sampai 

kepada pelaksanaan PKPM di lapangan dengan baik. 

 

Lampung, Juli 2021 

 

Rektor 

Dr (Can) Ir. Firmansyah YA, MBA., M.Sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga saya dapat 

melaksanakan semua kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarkat ( PKPM) 

serta menyelesaikan laporan PKPM ini. Shalawat serta salam kepada junjungan 

kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. 

 Tidak terasa pelaksanaan PKPM di Desa Pasir Ginung Kecamatan, 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ini telah selesai. Banyak hal yang 

bertambah selain pengalaman dan ilmu, sikap masyarakat yang menghargai, 

membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan PKPM  sangatlah memotifasi 

saya untuk melaksanakan setiap program PKPM dengan sebaik- baiknya. Sebagai 

hasilnya, semua program PKPM dapat berjalan dengan lancar  dan sesuai rencana. 

 Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan kegiatan PKPM ini. 

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan 

dari awal pelaksanaan PKPM sampai selesai 

2. Bapak Ir. Firmansyah YA, MBA,M.CS, selaku Rektor IIB Darmajaya 

3. Bapak Zaidir Jamal, S.T., M,Eng selaku dekan Fkultas Ilmu Komputer IIB 

Darmajaya 

4. Bapak Handoyo Widi selaku ketua jurusan Sistem Informasi IIB 

Darmajaya 

5. Bapak Dr. Anuar Sanusi,SE.,M.SI selaku dosen pembimbing lapangan 

yang membimbing  saya dalam menyelesaikan laporan PKPM 

6. Bapak Ir.Iswan Hasan selaku Kepala lingkungan yang telah mengizinkan 

dan membantu selama pelaksanaan PKPM 

7. Masyarakat Desa Pasir Gintung telah mendukung selama pelaksanaan 

PKPM 

Terimakasih telah membantu dan mengizinkan pelaksanaan kegiatan PKPM di 

Desa Pasir Gintung Bandar Lampung, semoga laporan ini dapat bermanfat. 



 

Bandar Lampung, __ September 2021 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraktek Kerja Pengabdian Masyarakat atau yang biasa disebut PKPM adalah 

salah satu perwujudan dari TRI Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian 

dengan pengabdian kepada masyrakat. Pengabdian merupakan suatu wujud 

kristalisasi dan integrasi dari ilmu yang tertuang secara toritis di bangku kuliah 

umtuk di terapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, 

sehingga ilmu yang di proleh dapat di aplikasikan dan dikembangkan dalam 

masyarakat luas. PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman belajar yang baru dan bekerja dalam kegiatan pembangunan 

masyarakat sebagai wahana penerapan dan pembangunan ilmu dan teknologi yang 

dilaksanakan di luar kampus dalam waktu mekanisme kerja dan teknologi 

persyaratan tertentu. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, kemampuan 

dan kesadaran hidup bermasyarakat bagi mahasiswa itu sendiri. Bagi masyarakat 

kehadiran mahasiswa di harapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi 

dalam bidang sosial kemasyarakatan.  

Berkaitan sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 di kampus IBI 

Darmajaya,pihak Kampus IBI Darmajaya meewajibkan seluruh mahasiswa untuk 

melaksanakan mata kuliah Peraktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

Dimana proses secara teori yang di serap di kampus senantiasa dapat di terapkan 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan Peraktek Kerja Pengabdian Masyarakat di 

lakukan di domisili peserta PKPM masing masing di karnakan adanya pyhsical 

dan social distancing di masa pandemi Virus Covid-19 yang di terapkan 

pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19 pertama 

kali di temukan di kota wuhan cina pada akhir tahun 2019. Covid-19  menular 

sangat cepat dan telah menyebar di Indonesia dan berbagai negara tetangga dalam 

waktu beberapa bulan.  

Oleh karna itu kegiatan PKPM di laksanakansecara individu  dan wajib 

untuk tetap mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah di terapkan 

pemerintah. 



Pandem Virus Covid-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor di seluruh penjuru dunia dan 

tentu juga mengancam prekonomian nasional Indonesia. Peran saya sebagai 

mahasiswa PKPM untuk membantu masyarakat di desa Pasir Gintung kecamatan 

Tanjung Karang Pusat  Bandar Lampung yang terkena imbas dari pandemi Covid-

19 ini dengan cara membantu pengembangan UMKM produksi Cincau. Dimulai 

dari peroses pembuatan sampai dengan reposes pemasaran produk cincau yang 

ada di desa Pasir Gintung kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar 

Lampung. 

 Kegiatan Peraktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di laksanakan di 

desa pasir gintung kec tanjung karang pusat Bandar Lampung. Dimulai dari 

tanggal 16 agustus 2021- 16 september 2021. Perogram kegiatan PKPM yang 

dilaksanakan, mulai dari survei masyarakat yang terdampak Covid-19 

memberikan edukasi pemahaman tentang bahayanya virus covid-19. Memberikan 

penyuluhan tentang vaksinasi covid-19 di desa pasir gintung Kecamatan Tanjung 

Karang pusat Bandar Lampung dan membantu UMKM produksi Cincau. 

 

Dari latar belakang di atas  laporan PKPM ini di beri judul 

STRATEGI  PENGEMBANGAN UMKM PRODUKSI CINCAU DI MASA 

PANDEMI VIRUS COVID-19 PADA DESA PASIR GINTUNG  

BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana agar masyarakat di desa pasir gintung dapat memahami 

tentang bahanya COVID-19? 

2. Bagaimana cara agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di masa  

pandemi COVID-19?  

3. Bagaimana cara UMKM  produksi cincau agar dapat berkembang lebih di 

saat pandemi COVID-19? 

1.3 Tujuan Kegiatan 

1. Dapat memberikan wawasan edukasi tentang vaksinasi dan tentang bahaya 

Virus COVID-19 

2. Membantu masyarakat agar dapet mempertahankan usahanya di masa 

pandemi yang sulit ini membantu pihak UMKM dalam pengembangan 

proses penjualan produk dengan media sosial  

1.4 Manfaat Kegiatan  

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa  

1. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik kepada 

masyarakat  

2. Meningkatkan wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa dalam setiap 

melakukan kegiatan 

1.4.2 Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

1. Sebagai bentuk nyata pengabdian IIB Darmajaya kepada masyarakat 

khususnya Desa Pasir Gintung 

2. Mempromosikan kampus IIB Darmajaya Kepada masyarakat 

3. Membangun kerja sama yang baik antara IIB Darmajaya dengan 

lingkungan di Desa Pasir Gintung 

1.4.3 Manfaat Bagi Desa Pasir Gintung 

1. Masyarakat di desa Pasir Gintung mendapat Edukasi dan pemahaman 

tentang bahaya nya COVID-19. 

2. Di desa Pasir Gintung memiliki UMKM yang proses penjualannya 

menggunakan media sosial 

1.5 Mitra Yang Terlibat  

1. Kepala lingkungan dan RT di Desa Pasir Gintung 



2. Masyarakat yang ada di Desa Pasir Gintung 

3. Pihak UMKM  (produksi cincau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM  

2.1 Hasil Survei Lokasi 

2.1.1. Deskripsi Wilayah 

2.1.1.1 Sejarah Desa Pasir Gintung 

Desa Pasir gintung adalah sebuah desa di Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung. Desa Pasir Gintung memiliki satu Kelurahan yaitu Kelurahan 

Pasir Gintung. Tahun 2021 jumlah penduduk yang ada di Desa Pasir Gintung 

mencapai 800 jiwa dengan luas wilahnya mencapai 6,5km. 

2.1.1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Pasir Gintung 

Desa Pasir gintung terdapat prasarana yang diantaranya untuk pendidikan 

terdapat 3 gedung sekolah. 1 Gedung Sekolah Dasar (SD), 1 Gedung Sekolah 

Menengah Atas (SMA), 1 Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 

bangunan Masjid, dan 1 bangunan Mushola. Dan untuk prasarana olahraga 

terdapat 1 lapangan sepak bola. 

2.1.1.3 Keadaan Ekonomi Desa Pasir gintung 

Keadaan ekonomi di Desa Pasir gintung adalah Karyawan Swasta, Buruh, 

PNS, Pedagang, Pengusaha. 

2.2 Temukan Masalah di Lokasi dan Rencana Kegiatan 

2.2.1 Temuan Masalah 

 1. Masyarakat yang ada di Desa pasir gintung kurang menyadari 

pentingnya protocol kesehatan. 

 2. Minimnya inovasi dalam mengembangkan UMKM Pembuatan cincau 

yang ada di Desa Pasir gintung Bandar Lampung 

 

 

 

 



2.3 Program yang Dilaksanakan 

Program yang dilakukan adalah program yang bertujuan untuk membantu 

masyarakat ekonomi lemah dan membantu pengembangan UMKM produksi 

tempe agar dapat membantu masyarakat yang berdampak Virus Covid-19 

program-program tersebut. 

2.3.1 Program Pemahaman Pentingnya Protokol Vaksinasi 

  Pandemi Covid-19 saat ini masih sangat tinggi angka kematiannya. Baik 

di Indonesia maupun di Luar Negeri. Di Desa Pasir gintung termasuk dalam zona 

merah karena, masyarakat yang patuh dan mengikuti peraturan protokol kesehatan 

pemerintah menggunakan masker penutup mulut jika keluar rumah atau 

berpergian, menjaga jarak (Physical dan Social Distancing), menjaga kebersihan 

dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar, rajin mencuci tangan dan tidak 

keluar kota selama virus ini masih tersebar. Akan tetapi, ada beberapa masyarakat 

yang masih kurang akan kesadaran dari  bahaya virus covid-19.  

Oleh sebab itu peran saya disini adalah membantu program pemerintah 

untuk melaksanakan vaksinasi di Desa Pasir gintung untuk memberikan 

pemahaman kepada masyrakat di sekitar sini untuk tidak takut terhadap vaksinasi 

covid-19. Untuk manusia atau warga Desa Pasir gintung memberikan arahan 

untuk selalu untuk memakai masker setiap akan berpergian keluar rumah, 

mencuci tangan setiap dari luar dan setelah menyentuh barang, dan menyiapkan 

tempat pencuci tangan, dan harus melapor kepada ketua rt atau aparatur desa 

setempat jika ada tetangga atau saudaranya jika baru dating dari daerah yang 

terpapar covid-19 agar dapat mengisoalasi diri sendiri.  

2.3.2 Program Mengembangkan UMKM 

  Mengembangkan UMKM Produksi Cincau yang ada di Desa Pasir gintung 

Bandar Lampung agar dapat berkembang lebih dengan melakukan inovasi 

penjualan melalui media social. Bertujuan agar mudah dalam melalakukan proses 

pembelian, karena sebagian besar masyarakat khususnya di Bandar Lampung 

sendiri sudah banyak mempunyai akun media social.  



2.4 Waktu Kegaiatan 

No Rencana 

Kegiatan 

Tujuan Penyelesaian Keterangan 

1 Perkenalan 

dengan 

aparatur Desa 

Pasir gintung  

Meminta izin 

untuk melakukan 

kegiatan PKPM 

yang akan di 

laksanakan di 

Desa Pasir 

gintung 

1 (Satu) Hari Terlaksanakan 

2 Melaksanakan 

17 Agustus 

1945 di Desa 

Pasir gintung 

Memperingati 

Hari 

Kemerdekaan RI 

3 (Tiga) Hari Terlaksana 

3 Pembuatan 

brosur 

penyuluhan 

vaksinasi 

covid-19 

kepada lansia 

Untuk 

mengedukasi 

3 (Tiga) Hari Terlaksana 

4 Penyuluhan 

kepada lansia 

vaskinasi 

covid-19 di 

Desa Pasir 

gintung 

Agar lansia bisa 

memahami 

bahwa vaksinasi 

covid-19 aman 

digunakan 

5 (Lima) Hari Terlaksana 

5 Mengajarkan 

anak sekolah 

dasar belajar 

secara daring 

Agar membantu 

mengerjakan 

ujian sekolah 

8 (Delapan) 

Hari 

Terlaksana 

6 Mengikuti Agar 1 (Satu) Hari Terlaksana 



senam di Desa 

Pasir gintung 

Meninkatkan 

imun dan 

kebugaran tubuh 

7 Survei kegiatan 

UMKM 

produksi 

Cincau 

Meminta izin 

untuk mengikuti 

UMKM produksi 

Cincau 

2 (Dua) Hari Terlaksana 

8 Membantu 

kegiatan 

UMKM dari 

proses 

pembuatan dan 

penjualan di 

media social  

Mmebantu 

memulihkan 

UMKM yang 

sedang turun di 

masa pandemic 

covid-19 dan 

mengenalkan 

produk UMKM 

Cincau di media 

social 

5 (Lima) Hari Terlaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

Berikut beberapa hasil dokumentasi yang saya lakukan 

2.5.1 Perkenalan Dengan Aparatur Desa 

Sosialisasi kepada Kepala Lingkungan di Desa Pasir Gintung dengan 

memberikan surat izin kegiatan PKPM yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 

2021. 

 

 

Gambar 2.1 Memperkenalkan diri dan meminta izin melakukan program kegiatan 

kepada kepala lingkungan 

2.5.2 Melaksanakan 17 Agustus 1945  

Melaksanakan lomba 17 Agustus 1945 dalam rangka memperingati 

kemerdekaan indonesia yang ke 76. Yang tentunya tetap mematuhi protokol 

kesehatan 3M yaitu mencuci tanagan, Memakai masker, Menjaga jarak. 

 

 

 

Gambar 2.2 melaksanakan 17 agustus 1945 

 

 



2.5.3 Pembuatan brosur vaksinasi Covid-19 

 Pembuatan brosur vaksinasi COVID-19 bertujuan agar para lansia bisa lebih 

mengerti bahwa vaksinasi covid-19 aman untuk para lansia. 

 

Gambar 2.3 pembuatan brosur vaksinasi COVID-19 

2.5.4 Penyuluhan kepada lansia vaksinasi COVID-19 

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan Edukasi terhadap para lansia di Desa 

pasir gintung, Terhadap wabah virus ini yang telah di ketahui bersama sangat 

berbahaya. Maka dari itu kami melakukan penyuluhan agar para lansia di Desa 

kami tidak perlu khawatir dengan vaksinasi COVID-19. 

 

Gambar 2.4 penyuluhan vaksinasi kepada lansia 

2.5.5 Mengajarkan anak Sekolah Dasar secara daring 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan ke pada anak-anak agar 

tetap semangat walaupun belajar di rumah secara daring di karenakan masih 

adanya wabah pandemi virus COVID-19. 



 

Gambar 2.5 Mengajarkan Anak Sekolah Dasar secara daring 

2.5.6 Mengikuti Senam 

Mengikuti senam yang di adakan seminggu 2 kali di Desa Pasir Gintung untuk 

meningkatkan Imunisasi agar meningkatkan tubuh yang bugar di masa pendemi 

covid – 19 ini 

 

 

2.5.7 Survey Lokasi UMKM Pembuatan Cincau 

 

Hasil survey lokasi di peroleh dari wawancara yang di lakukan kepada pihak 

UMKM dan pengamatan langsung di lokasi UMKM  

Hasil Survey diperoleh : 

1. Meminta izin kepada pihak UMKM untuk mengikuti kegiatan 

pembuatan cincau 

2. Meminta secara langsung proses pembuatan cincau yang ada di 

UMKM  Desa Pasir Gintung Bandar Lampung 



 

Gambar 2.7 survey dan meminta izin mengikuti kegiatan UMKM 

2.5.8 Membantu kegiatan UMKM Produksi Cincau 

Peran saya sebagai mahasiswa PKPM memberikan inovasi terkait dengan 

Produksi seperti, sistem pencucian dengan air mengalir dan menjadikan daun 

cincau lebih bersih ,serta saya memberikan inovasi untuk membuat Cincau dari 

campuran Obat Cincau karena merupakan salah satu  untuk menghilangkan getah 

yang ada di daun Cincau sehingga dapat mempercepat proses permentasian 

Cincau. 

Proses pembuatan Cincau . Berikut langkah-langkahnya: 

1. Daun Cincau di campurkan bersama obatnya dan di rendam dengan air 

selama 4 jam 

2. Daun Cincau yang telah di rendam selanjutnya di olah secara manual 

yaitu dengan air mengalir dan mencuci atau mensortir daun-daun agar 

menjadi cincau 

3. Daun Cincau di rebus dengan api yang stabil selama 2 jam 

4. Cincau di tiriskan 1 jam 

5. Proses terakhir cincau di masukan ke dalam loyang selama 3 jam 

 



 

Gambar 2.8 proses pembuatan Cincau 

2.5.9 Packaging Produk Cincau 

Packaging produk kemasan akan sangat berpengaruh terhadap proses 

penjualan dengan menggunakan bahan dari  kayu dan alumunium dan di 

kencangkan dengan paku ,jenis kemasan yang di guakan serta bagaimana cara 

mengemas produk cincau dengan baik dan benar untuk memastikan bahwa produk 

yang di kemas aman dan terjaga terjaga kebersihannya dan tidak mempengaruhi 

Kualitas produk Cincau. Pengemasan yang saya usulkan tidak mengubah bentuk 

aslinya, tetapi lebih memberi inovasi seperti  lebel akan lebih mudah di kenal oleh 

konsumen dengan menggunakan label khusus agar konsumen dengan mudah 

mengenal produk UMKM cincau ada di Desa pasir gintung. 

 

2.5.9 Memasarkan Produk Cincau ke Media Sosial  

Kegiatan memasarkan produk menggunakan media sosial  sebagai sarana untuk 

memasarkan Produk Cincau di media sosial dengan memposting produk cincau di 

story, agar dapat dilihat oleh orang banyak, bertujuan agar pemasaran produk 

tempe semakin luas. 



Langkah-langkah pemesanan produk Cincau. 

1. Konsumen dapat langsung dapat menghubungi kontak UMKM produksi 

Cincau, untuk menanyakan apakah produk cincau masih tersedia. 

2. Konsumen dapat langsung mengunjungi UMKM untuk membeli Produk 

Tempe secara langsung. 

3. Billa konsumen tidak dapat mendatangi UMKM, Produk Cincau bisa di 

kirim dengan menggunakan jasa pengiriman Gojok dan Grab khusus 

lokasi di Bandar Lampung. 

2.6 Dampak Kegiatan  

2.6.1 Bagi Masyarakat  

1. Masyarakat dapat di harapkan memahami tentang social distancing yang 

bertujuan utuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.   

2. Masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi yang sudah ada di 

Desa Pasir Gintung Bandar lampung. 

2.6.2 Bagi UMKM Produksi Cincau 

1. Dampak yang di dapat dari pihak UMKM Produksi Cincau, bertambahnya 

konsumen setelah produk Cincau di promosikan melalui media sosial. 

2. Dengan adanya media sosial, pihak UMKM dapat mempermudah untuk 

melakukan Transaksi penjualan Peroduk Cincau di masa Pandemi 

COVID-19. 

2.6.3 Bagi IIB Darmajaya  

1. Melalui kegiatan PKPM ini secara tidak langsung IIB Darmajaya 

mempertegas kehadiran di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa 

Pasir Gintung. 

2. Membangun kerja sama yang baik antara IBI Daramajaya dengan Desa 

Pasir Gintung. 

2.6.4 Bagi Mahasiswa 

1. Melatih mahasiswa agar lebih trampil  dalam memecahkan masalaha yang 

ada di masyarakat. 



2. Melalui pengalaman melaksanakan kegiatan PKPM,secara langsung akan 

membuat sifat mandiri dan di siplin pada diri Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan rangkaian kegiatan peraktek Kegiatan Peraktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilakukan selama beberapa hari di Desa 

Pasir Gintung terdapat beberapa hal yang dapat di ambil yaitu: 

1. Dapat membantu masyarakat sekitar dalam menjelaskan bahayanya 

dampak dari tersebarnya virus COVID-19 ini. 

2. Memberikankan penyuluhan tentang adanya vaksinasi covid-19. 

3.  Memberikan pemahaman kepada lansia agar tidak perlu khawatir kepada 

vaksinasi. 

4. Membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi ini  

5. Membantu UMKM masyarakat sekitar untuk lebih mempromosikan usaha 

mereka melalui media sosial guna meningkatkan nilai jual dan 

mendapatkan yang lebih lagi. Dan agar produk atau usaha yang mereka 

punya lebih di kenal masyarakat luas. 

3.2 Saran  

1. Masyarakat harus lebih memahami tentang protokol kesehatan dengan 

selalu mematuhi aturan yang sudah di berikan oleh pemerintah. 

2. Semoga SDM UMKM tempe dapat lebih berinovasi dalam Produksi dan 

pemasaran agar dapat terus berkembang. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  

Gambar Perkenalan Dengan Kepala Lingkungan  

 

Gambar Melaksanakan 17 Agustus 1945  

 

Gambar Pembuatan brosur vaksinasi Covid-19 

 

Gambar Mengikuti Senam 

 



 

Gambar Penyuluhan kepada lansia vaksinasi COVID-19 

 

Gambar Survey UMKM  meminta izin kepada pemilik  

  



 

 

Gambar Membantu kegiatan UMKM Produksi Cincau 
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