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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
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menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Dusun 

Citerep Rt. 07 Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung serta dapat 
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DI DUSUN CITEREP”  
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kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga 

bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada : 

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

saya dari awal pelaksanaan sampai dengan selesai. 

2.Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah memberi semangat, do’a dan 

motivasi kepada saya.  

3.Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IIB DARMAJAYA.  

4.Bapak Muhammad Rafiq, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat 

berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM.  

5. Ibu Dr.Anggalia Wibasuri, S.Kom., MM selaku ketua jurusan Manajemen IIB 

DARMAJAYA.  

6. Bapak  Suharpen selaku Ketua RT.07 Dusun citerep yang telah memberikan 

arahan dan mendukung setiap kegiatan yang saya lakukan.  
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7. Segenap warga setempat, anak-anak serta remaja dusun citerep, yang senantiasa 

mendukung setiap agenda yang saya buat.  

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk 

penyusunan maupun materinya. Kritik dan Saran dari pembaca sangat penulis 

harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat kepada kita semua. 

 

 

Bandar lampung,29 September 2021 

        Penulis 

 

Muhammad Ackmal Sandi Rukmana 

Npm : 1812110439 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. 

Pengabdian merupakan suatu wujud nyata dari ilmu yang tertuang secara teoritis 

dibangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan 

dalam kehidupan masyarakat luas. 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.  

 

Tujuan utama adanya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat adalah agar 

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui 

keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, 

mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal diatas, Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 2021 sebagai bentuk 

aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam 

mengembangkan kompetisinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk 

menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era globalisasi seperti 

sekarang ini.  

 

Dalam Program PKPM tahun ini Dusun Citerep desa Merak Batin adalah salah 

satu tempat yang menjadi pelaksanaan kegiatan PKPM yang tepatnya di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena di Desa tersebut terdapat 

beberapa UMKM akan tetapi saya memilih UMKM Gula Merah untuk 

mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi dan 
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teknologi di UMKM Gula Merah yang mana proses pembuatan dan pengemasan 

nya masih sangat sederhana. Yang mana UMKM Gula Merah ini sudah berjalan 

sekitar 20 Tahun dan Gula merah ini sendiri sudah banyak peminat nya dan 

memiliki cukup banyak pelanggan karena terbuat dari air aren asli. Saya mencoba 

untuk memberikan inovasi kepada pemilik usaha “Gula Merah” agar dapat lebih 

disukai dan diminati oleh masyarakat dengan pembuatan logo Gula Merah, 

pengemasan dan juga pemasaran melalui akun sosial media (Instagram). 

 

Dan membantu masyarkat Dusun Citerep untuk meningkatkan kesadaran tentang  

adanya Covid-19, karena masih kurangnya kesadaran di masyarakat dalam hal 

menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 

 

b. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membantu untuk memberikan inovasi pengemasan, merk, 

produk Gula Merah ? 

 

c. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat ( PKPM ) antara lain : 

 Pembuatan logo pengemasan, dan pemasaran produk Gula Merah 

melalui sosial media (Instagram) agar dapat lebih menarik dan 

dapat di pasarkan secara online. 

 Mendampingi anak sekolah dasar Dusun Citerep yang mengalami 

kesulitan belajar disaat pandemi COVID-19. 

 Agar masyarakat paham tentang pentingnya menjaga kebersihan 

dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. 

 Untuk menyadarkan masyarakat terkait pencegahan penyebaran 

COVID-19. 

 Membantu masyarakat untuk bergotong royong menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. 
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2. Manfaat 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) antara lain : 

 Manfaat bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB 

Darmajaya pada masyarakat khusus nya Dusun Citerep. 

b. Mempromosikan kampus IIB Darmajaya yang terkenal akan 

kampus Ekonomi Bisnis dan Teknologi Informasi pada Masyarakat 

sekitar. 

c. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 

 

 Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan nilai lebih didalam kemandirian, disiplin, 

tanggung jawab, dan juga kepemimpinan. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat 

dipergunakan untuk menyongsong masa depan yang akan datang. 

c. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik 

kepada masyarakat. 

d. Memberikan pengalaman dan gambaran nyata kepada 

mahasiswa terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat 

bekerja dimasyarakat. 

e. Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan mahasiswa 

sebagai tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja dilapangan. 

f. Menjadi bahan pembelajaran untuk menimbulkan jiwa 

berwirausaha. 

 

 Manfaat bagi Masyarakat 

a. Membantu masyarakat untuk memahami pentingnya 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 
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b. Masyarakat desa memahami pentingnya hidup sehat dan bersih 

dalam berkegiatan. 

c. Anak-anak sekolah dasar mendapatkan pembelajaran yang baik 

dimasa pandemi COVID-19. 

 

d. Mitra Yang Terlibat 

1. Ketua RT 07 Dusun citerep Bapak Suharpen. 

2. Pemilik UMKM Gula Merah Bapak Paimo. 

2. Siswa Sekolah Dasar di lingkungan Dusun Citerep. 

3. Masyarakat Dusun Citerep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

a. Program – Program yang di laksanakan 

NO. Rencana Kegiatan Tujuan Waktu/Tanggal Keterangan 
1. Meminta izin kepada 

Ketua Rt Setempat 

Untuk 

mendapatkan 

izin 

pelaksanaan 

PKPM individu 

di wilayah Rt 

setempat 

1 Hari/16 Agustus 

2021 

Terlaksana 

2. Meminta izin kepada 

Pemilik UMKM Gula 

Merah 

Agar diberi izin 

pelaksanaan 

PKPM individu 

di UMKM Gula 

Merah 

1 Hari/16 Agustus 

2021 

Terlaksana 

3. Berkunjung ke UMKM Untuk mencari 

tau proses 

pembuatan 

Gula Merah 

1 Hari/17 Agustus 

2021 

Terlaksana 

4. Mencari rumusan 

masalah di UMKM 

Gula Merah 

Agar dapat 

mengetahui 

permasalahan 

yang terjadi di 

UMKM dan 

memberikan 

saran untuk 

pemilik UMKM 

terhadap 

permasalahan 

yang terjadi 

3 Hari/18-20 

Agustus 2021 

Terlaksana 

5. Membantu proses 

pembuatan Gula Merah 

Agar 

mengetahui 

proses 

pembuatan 

Gula Merah 

dari awal 

pembuatan 

sampai dengan 

selesai 

6 Hari/21-26 

Agustus 2021 

Terlaksana 

6. Membantu proses 

packing Gula Merah 

Agar dapat 

mengetahui 

bagaimana 

paking dari 

Gula Merah 

2 Hari/27-28 

Agustus 2021 

Terlaksana 
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7. Membantu UMKM 

membuat kemasan 

yang menarik dan 

melakukan promosi 

penjualan melalui 

social media Instagram 

Agar membuat 

kemasan dari 

Gula Merah 

lebih menarik 

dan memiliki 

logo sendiri, 

serta membantu 

pemasaran Gula 

Merah melalui 

Instagram 

5 Hari/31-4 

September 2021 

Terlaksana 

8. Melaksanakan kegiatan 

gotong royong 

Agar 

terciptanya 

lingkungan 

yang sehat dan 

bersih  

1 Hari/5 

September 2021 

Terlaksana 

9. Membantu kegiatan 

mengajar di lingkungan 

sekitar 

Agar anak 

Sekolah Dasar 

di lingkungan 

sekitar dapat 

memahami 

mata pelajaran 

dengan baik di 

masa pandemi 

Covid-19 

3 Hari/7-9 

September 2021 

Terlaksana 

10. Melakukan Sosialisasi 

Covid-19 dengan 

menempelkan poster di 

lingkungan warga 

sekitar 

Agar 

masyarakat 

dapat lebih 

memahami dan 

mematuhi 

protokol 

kesehatan 

selama masa 

Pandemi Covid-

19 

2 Hari/10-11 

September 2021 

Terlaksana 

11. Berkunjung ke UMKM 

untuk memberitahu 

pemasaran melalui 

social media 

Agar pemilik 

UMKM dapat 

memasarkan 

produk nya 

melalui social 

media 

1 Hari/13 

September 2021 

Terlaksana 

12. Berpamitan kepada 

pemilik UMKM dan 

Ketua Rt setempat 

Untuk 

memberitahu 

bahwa 

pelaksanaan 

PKPM Individu 

telah selesai 

2 Hari/14-15b 

September 2021 

Terlaksana 

 

b. Waktu Kegiatan 
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Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat selama 30 hari yaitu dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 

tanggal 15 September 2021. Kegiatan ini dilaksanaan di Dusun Citerep, Desa 

Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

 

c. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

1. Meminta Izin Kepada Ketua Rt Setempat 

 

Gambar 2.1 Meminta Izin Kepada Ketua Rt Setempat 

 

 

 

2. Meminta Izin Kepada Pemilik UMKM Gula Merah 
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Gambar 2.2 Meminta Izin Kepada Pemilik UMKM Gula Merah  

 

3. Membantu Proses Pembuatan Gula Merah 

Kegiatan ini bertujuan agar saya dapat mengetahui bagaimana proses 

pembuatan Gula merah dari awal sampai dengan selesai. 
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Gambar 2.3 Proses Pembuatan Gula Merah 

 

4. Membantu Membuatkan Logo Pengemasan dan Akun Social 

Media Instagram 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pemasaran Gula Merah dan 

membuat kemasan yang lebih menarik untuk dipasarkan. 

Hasil kegiatan dari program kerja yang telah saya lakukan ini yaitu saya  

dapat membantu untuk memasarkan hasil UMKM Gula Merah melalui 

akun sosial media (Instagram), agar mereka tidak menjual hasil gula 

merah nya tidak hanya dimasyarakat sekitar saja, tetapi dipasarkan ke 

masyarakat luas melalui akun sosial media, karena sekarang masih 

pandemi virus corona (Covid-19), dan kebanyakan orang belanja secara 

online. 
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Gambar 2.4 Pembuatan Logo Pengemasan dan Akun Instagram 

 

5. Membantu Membersihkan Lingkungan Sekitar 

Dengan diadakannya kegiatan membersihkan lingkungan sekitar ini 

semoga dapat membantu masyarakat sekitar dalam memahami pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai 

macam penyakit,apalagi saat pandemi Covid-19 ini sangat penting untuk 

menjaga kebersihan. 



11 
 

 

Gambar 2.5 Membantu Membersihkan Lingkungan Sekitar 

 

6. Penyemprotan Disinfektan  

Kegiatan ini saya lakukan karena Covid-19 yang belum kunjung reda 

membuat saya melakukan penyemprotan di setiap rumah warga untuk 

mencegah penularan virus corona (Covid-19).  

Disinfektan merupakan proses dekontaminasi yang menghilangkan atau 

membunuh segala hal terkait mikroorganisme (virus dan bakteri). Saya 

membuat cairan disinfektan dari beberapa campuran yaitu wipol, baycline, 

dan superpel.  

 

Gambar 2.6 Penyemprotan Disinfektan 

 

7. Pendampingan Belajar Anak Sekolah Dasar  
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Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran dan dapat 

memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dimana saat pandemi 

Covid-19 ini siswa tidak dapat bersekolah seperti biasanya sehingga siswa 

dituntut harus belajar daring (dalam jaringan). Oleh karena itu saya 

membantu siswa belajar agar mereka dapat sedikit memahami bagaimana 

cara melakukan pembelajaran secara  efektif.  

Hasil kegiatan dari program kerja yang telah saya lakukan ini yaitu saya  

dapat mendampingi dan membantu adik–adik dalam belajar online disaat 

pandemi virus corona (COVID-19). karena mereka sangat mengalami  

kesulitan disaat hanya belajar dari rumah. setelah saya melakukan  

kegiatan ini mereka senang mendapatkan sedikit ilmu dari saya dan 

merasa lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh  

guru nya setelah saya dampingi. 

 

Gambar 2.7 Pendampingan Belajar Siswa Sekolah Dasar 

 

8.  Sosialisasi Covid-19 dengan Media Poster 

Saya melakukan sosialisasi melalui media poster dengan cara memasang 

poster yang berisi cara-cara menghindari Covid-19 dengan baik dan benar 

seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan orang 

di sekitar, dan  jangan berkumpul dengan orang lain. 
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Gambar 2.8 Pemasangan Poster Pencegahan Covid-19 

 

9. Sosialisasi Cara Mencuci Tangan Yang Benar 

Kegiatan ini bertujuan untuk agar anak-anak tersebut mengetahui 

pentingnya menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan yang telah 

dianjurkan oleh pemerintah, dan selalu mencuci tangan setelah berpergian. 

Hasil kegiatan dari program kerja yang telah saya lakukan ini yaitu saya  

dapat membantu meningkatkan kesadaran anak–anak disekitar tentang  

cara pencegahan penyebaran serta bahaya virus corona (Covid-19). di  

masa pandemi virus corona ini anak remaja mulai membiasakan hidup nya 

dengan beradaptasi kebiasaan baru dan harus tetap memperhatikan 

protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. 
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Gambar 2.9 Sosialisasi Cara Mencuci Tangan Yang Benar 

 

d. Dampak Kegiatan   

Dengan diadakannya kegiatan Praktek kerja Pengabdian Masyarat (PKPM) di 

desa dapat membantu pemilik UMKM dalam hal pengemasan, pemasaran produk, 

pelabelan, dan masyarakat dalam menanggapi pandemi Covid-19 yang sedang 

melanda di seluruh dunia.dimana kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam 

mencegah penularan Covid-19. Contohnya yaitu menggunakan masker saat di luar 

rumah, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain. Kegiatan ini juga dapat 

membantu bimbingan belajar kepada anak-anak agar lebih semangat belajar di 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2021 di Dusun 

Citerep, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

berjalan dengan baik dan lancar. Partisipasi dan dukungan pemilik UMKM dan 

masyarakat cukup tinggi, dimana pelaksanaan program sehingga pemilik UMKM 

dan masyarakat dapat mengambil manfaatnya dengan maksimal, dan Mahasiswa 

yang mengikuti Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat dapat 

membantu dan bermanfaat untuk pemilik UMKM dan Masyarakat sekitar. 

 

b. Saran 

1. Bagi Mahasiswa PKPM  

Mahasiswa harus meningkatkan hubungan sosial kepada pemilik UMKM, 

dan masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan supaya dapat lebih aktif 

lagi dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. 

2. Bagi UMKM Gula Merah 

Semoga pemilik UMKM gula merah dapat mempertahankan cita tekstur, 

rasa, dan juga kualitas itu sendiri. 

3. Bagi Masyarakat Dusun Citerep 

Masyarakat harus memahami dan menjalankan protokol kesehatan  

COVID-19 seperti memakai masker dengan baik, mencuci tangan  dengan  

benar, tetap menjaga jarak, serta mayarakat dianjurkan untuk hidup sehat 

pada saat pandemi ini.  
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4. Bagi IIB Darmajaya  

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini, sangat bermanfaat  

karena kegiatan ini  memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan potensi  dalam diri, sehingga terciptanya empati 

dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi 

terhadap masyarakat setempat. Semoga kegiatan di Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat periode mendatang dapat berjalan lebih baik 

lagi. 
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DAFTAR PUSTAKA 

https://pkpm.darmajaya.ac.id/panduan-kalender-pelaksanaan-pkpm-kp-

periodegenap-2020-2021.html 
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