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1. Identitas  

a. Nama     : Shenda Vita Dewi  

b. NPM     : 1612110323 

c. Tempat tanggal lahir   : Muara Enim, 12 Maret 1999 

d. Agama     : Islam 

e. Alamat     : Prum Griya Refari Indah Blok E No 

21. Natar LamSel 

f. Suku     : Palembang 

g. Kewarganegaraan    : Indonesia 

h. Email    : shendavita@gmail.com  

i. HP     : 083168301438 

 

 

2. Riwayat Pendidikan  

a. TK                                                       : Sriwijaya Sukarame 

b. Sekolah Dasar    : SDN 01 Negara Ratu  

c. Sekolah Menengah Pertama   : SMPN 1 Natar  

d. Sekolah Menegah Atas    : SMAN 1 Natar 

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan 

diatas adalah benar. 

 
 

 

       Yang menyatakan  

      Bandar lampung, 27 september 2021 

        

                           
         

       Shenda Vita Dewi 

       1612110323 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- 

Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 

15 Maret ini tepat pada waktunya. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) salah satunya dilaksanakan di Desa Bumisari Kelurahan Kecamatan Natar, 

Lampung Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh Civitas Akademika khususnya oleh 

mahasiswa/i di Perguruan Tinggi dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian. Oleh 

karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya; 

2. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya; 

3. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA.,MSc. selaku Rektor IBI DARMAJAYA; 

4. Dr. Faurani I Santi Singagerda, SE, M.Sc selaku Dekan IBI DARMAJAYA; 

5. Ibu Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom.,M.M selaku Ketua Prodi yang telah 

memberikan bimbingan dan mendukung kegiatan ini; 

6. Andri Winata,SE.M.SC. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 

telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran- saran yang sangat berharga 

dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM; 
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7.  Fika Lisdayani selaku Ketua Empty Glass Crew dan Bapak Sudiyono Ketua 

RT beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dan membantu setiap 

kegiatan yang saya lakukan; 

8.  Seluruh Masyarakat Desa Tanjung Seneng yang telah membantu kegiatan di 

lapangan; 

9.  Teman-teman Jurusan Manajemen Angkatan 2016; 

10. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu 

untuk semua dukungan kepada saya dalam rangka pelaksanaan PKPM sampai 

dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini; 

 

 Dalam penyusunan laporan ini saya menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kepada semua pihak dengan sangat 

terbuka saya mengharapkan saran, masukan, maupun kritik untuk 

penyempurnaan laporan ini. Besar harapan saya semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 
 

Lampung Selatan, 30 September 2021 

Penulis, 

                 
Shenda Vita Dewi 

1612110323
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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 masyarakat. 

Pengabdian merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang 

tertuang secara teoritis di bangku 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. Hal  ini selaras dengan fungsi 

perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan 

dan penerapan IPTEK. 

 
1.1.1 Profil dan Potensi Desa 

 

Lokasi pengabdian sendiri ialah desa Tanjung Senang, Kecamatan Natar, 

Lampung Selatan dengan luas daerah sebesar 3,01 km2 dan dengan jumlah 

penduduk sebanyak 8.002 jiwa, desa Tanjung Senang itu sendiri sudah memiliki 

perkembangan yang luar biasa dan memiliki aktivitas usaha dari berbagai 

macam produk maupun jasa. Desa Tanjung Senang merupakan desa yang 

memiliki berbagai macam komunitas baik dibidang seni maupun di bidang 

perdagangan. Namun sejak terjadinya pandemi Covid-19, para pelaku komunitas 

seni dan pedagang sekitar desa Tanjung Senang terpaksa menutup usaha nya 

dikarenakan tidak dapat bertahan di era pandemi Covid-19 hingga saat ini. 

Tujuan utama dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) adalah 

optimalisasi Komunitas Seni tari Empty Glass Crew yang sedang bertahan 

dengan membuat sekolah seni tari pertama di Natar untuk menghadapi krisis 

pandemi Covid-19.  
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1.1.2 Profil Komunitas 

 

Komunitas Empty Glass Crew merupakan komunitas tari berada di desa Tanjung 

Senang Natar Lampung Selatan, yang didalamnya terdapat berbagai macam 

jenis tarian mulai dari tari tradisional, tari modern, dan dance K-pop pun ada 

mengikuti perkembangan zaman yang ada. Komunitas tersebut sudah ada sejak 

tahun 2016 dan merupakan potensi desa Tanjung Senang sebagai salah satu 

penggerak Ekonomi dan Kreatifitas di sana. Namun berdasarkan penuturan Fika 

Lisdayani, Ketua Komunitas Empty Glass Crew, menuturkan bahwa usaha ini 

mengalami krisis karena terhambat pandemi COVID-19 dan situasi di saat 

pandemi ini yang menyulitkan untuk melakukan promosi untuk membuat 

sekolah tari dikarenakan di saat seperti ini orang-orang memilih untuk tidak 

keluar dari rumah untuk menghindari kemungkinan terjadinya paparan COVID-

19 sehingga pengabdi memiliki motivasi untuk membantu komunitas tersebut 

untuk dapat menggunakan metode Digital Marketing dengan memanfaatkan 

aplikasi sosial media seperti Instagram, Youtube, Dan Facebook sebagai tempat 

sarana promosi sehingga diharapkan mampu bertahan di era new normal. 

 
Berikutnya, dikarenakan mayoritas penduduk desa Tanjung Senang banyak yang 

menyukai kegiatan di bidang seni, PKPM ini juga berusaha untuk membantu 

Empty Glass Crew dalam mempromosikan komunitasnya di desa Tanjung 

Senang dengan memberikan suguhan atau persembahan tari kepada masyarakat 

setempat. Dalam acara penutupan lomba 17 Agustus saya selaku  pengabdi 

memberikan pelatihan dengan cara mengajarkan anak-anak Komunitas Empty 

Glass berlatih tari tradisional Lampung, sehingga nantinya diharapkan 

masyarakat dapat menyukai dan mau ikut bergabung di sekolah tari Empty 

Glass. Kegiatan ini diharapkan selain untuk menyadarkan masyarakat untuk 

pentingnya menjaga kesenian Lampung. 
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Tabel 1. Sumber Mata Pencaharian Warga Desa Bumisari 
 

 
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Petani 46 37,7% 

2 Pedagang 39 31,9% 

3 Pelaku Seni 20 16,3% 

4 Dan lain-lain 17 13,9% 

Total 122 100% 

Sumber : Kepala RT Tanjung Senang 05 & 06  Merak Batin 

 
 

Desa Tanjung Senang memiliki masyarakat yang mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian dari bertani dan berdagang, yakni sebanyak 37,7% dan 

31,9% sehingga banyak orang tua yang tidak dapat mendampingi anak nya untuk 

belajar online karena menghabiskan waktu untuk bertani dan berdagang, dan 

juga terdapat sebuah sekolah SDN Tanjung Senang, SMPN 1 Natar, dan SMAN 

1 Natar. oleh karna itu pengabdi memfokuskan program kerja pada edukasi dan 

sosialisasi Covid-19 serta pendampingan siswa belajar online. Saat ini dimasa 

pandemi siswa/i tidak dapat belajar tatap muka dan diharuskan belajar dalam 

jaringan (online),  karena siswa/i SDN Tanjung Senang, SMPN 1 Natar, dan 

SMAN 1 Natar kurang paham terhadap materi yang diberikan oleh guru. Serta 

pemberian motivasi pembelajaran online dimasa pandemi, agar siswa/i 

memperoleh pembelajaran yang lebih optimal di era pandemi. dan diharapkan 

langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 

permasalahan dalam pembelajaran untuk siswa/i secara belajar bersama (kerja 

kelompok). Pembelajaran secara daring tetap harus belajar dengan lancar dan 

tetap mengerjakan tugas dengan baik. 
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Terkait dengan hal tersebut maka pengabdi ingin melakukan pendampingan 

pelatihan belajar kepada siswa/siswa agar mereka mampu dalam menjawab soal 

yang diberikan dan tetap produktif dalam belajar meskipun tidak di sekolah. Dan 

juga warga Tanjung Senang hanya sekedar tahu Covid-19 jadi perlu untuk 

dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Covid-19 terhadap warga 

sekitar agar memiliki kesadaran akan bahaya Covid-19 dan tetap bekerja dalam 

protokol kesehatan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi Covid-19 

dengan memberikan himbauan dan mengawasi penonton dan peserta lomba 17 

Agustus untuk selalu menggunkan masker, mencucitangan, dan menjaga jarak 

bagi masyarakat di Desa Tanjung Senang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

Kegiatan PKPM diharapkan dapat mengembangkan kepekaan rasa dan 

memperoleh hasil pengetahuan sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat setempat, kegiatan PKPM dapat membantu percepatan proses 

pembangunan serta membentuk kerja sama dengan baik. salah satu kegiatan 

untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembang 

pembelajaran dengan secara daring masyarakat tetap menjaga kesehatan. 

 
Berdasarkan hal tersebut, Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut 

Informatika Dan Bisnis (IIB) Darmajaya 2021 sebagai bentuk aplikasi keilmuan 

yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan 

kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi tantangan 

yang sedang berkembang pada era globalisasi seperti sekarang ini. Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang 

memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode 

pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. PKPM juga  merupakan wahana penerapan serta 

pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, 

mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Dengan demikian akan terjadi 

interaksi, saling menerima dan memberi, saling asah, asih, dan asuh antara 

mahasiswa dan masyarakat. Melalui PKPM mahasiswa memperoleh 

pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat 

sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan PKPM 

Pengabdi melakukan kegiatan PKPM di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, 



12  

Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini diberi judul ” PEMBERDAYAAN  KOMUNITAS 

EMPTY GLASS CREW UNTUK MENJADI SEKOLAH TARI 

PERTAMA DI NATAR” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan masalah yang ditemukan di Desa Bumisari, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: Bagaimana Memberdayaan  Komunitas Empty Glass Crew untuk 

menjadi Sekolah Tari pertama di Natar? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 

 
 

Tujuan dalam kegiatan PKPM ini sebagai berikut: Untuk memberikan 

Pemberdayaan  Komunitas Empty Glass Crew untuk menjadi Sekolah Tari pertama 

di Natar. 

 

 Manfaat dalam kegiatan PKPM ini sebagai berikut: 

 

1. Bagi Komunitas 

 

Membantu Komunitas Tari Empty Glass dalam mempromosikan Sekolah 

Tari nya untuk dapat bertahan di saat pandemi dengan memberikan edukasi 

dan aksi terkait Memaksimalkan Digital Marketing melalui sosial media 

dengan membuat video promosi, desain flayer, dan melatih tari. 

 

2. Bagi penulis 

 

1. Menambah pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara praktis 

dalam menanggulangi berbagai permasalahan di sekolah dan masyarakat; 

2. Mendewasakan cara berpikir dan daya nalar mahasiswa dalam 

melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah. 

3. Membina mahasiswa menjadi inovator, motivator, dinamisator, problem 

solver dan religions counselor. 
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4. Membentuk sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab mahasiswa 

terhadap kemajuan sekolah dan masyarakat 

5. Menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa 

 

3.Bagi Masyarakat 

 
 

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi yang terkait dengan pandemi di era 

new normal dengan cara sosialisasi Covid 19 bersama dengan Karang 

Taruna desa Tanjung Senang saat lomba memperingati kemerdekaan RI 

17 Agustus. Dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu 

mememakai masker, jaga jarak dengan orang lain dan mencuci tangan di 

setiap saat serta menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari Covid-

19. 

2. Membantu proses pendampingan belajar dan meningkatkan kemampuan 

siswa/i dalam melakukan pembelajaran secara daring (Online) dan juga 

melatih kedisiplinan serta tanggung jawab siswa/i dengan mengerjakan 

tugas di rumah secara baik dan mengumpulkan tugas dengan tepat 

waktu. 

 
1.4  Mitra Yang Terkait Didalam Melakukan Kegiatan PKPM 

adapun pihak-pihak yang terkait yaitu : 

1. Komunitas Dance School Empty Glass Crew 

2. Kepala RT 05 & 06  Desa Tanjung Senang Bapak Sudiyono 

3. Karang Taruna IPPTS 

4. Siswa/I Sd, SMP, SMA ( di Natar )
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 
2.1 Program-Program yang dilaksanakan : 

 
2.1.1 Pemberdayaan Komunitas Empty Glass Crew 

 

Untuk mengembangkan usahanya dengan membuka sekolah tari 

pertama di Natar dan dalam hal media promosinya agar mudah, evisien, 

dan hemat biaya dalam mempromosikan sekolah tarinya di saat 

pandemic era New Normal saya membantu Empty Glass Crew 

memanfaatkan dengan baik Digital Marketing melalui program-program 

yang saya buat meminimalisir kemungkinan terjadinya paparan Covid-

19 serta mampu bertahan disaat pandemi. Kegiatan ini dilakukan pada 

pukul 09.30 sampai jam 14.30 di pertama hingga pelaksanaan PKPM 

usai. Kegiatan ini diawali dengan mengedukasi dan memberi Pelatihan 

terhadap Ketua dan anggota Empty Glass Crew dengan prokja-prokja 

yang saya buat, mulai dari membuat video promosi di Youtube, 

membuat Desain Flayer Promosi, Melatih tari, membantu menyebarkan 

flayer dan serta turut memberdayakan bagaimana cara Memaksimalkan 

sosial media sebagai tempat promosi tersebut. Tujuan dilakukan 

kegiatan ini agar membantu Komunitas Empty Glass Crew agar dapat 

membuka sekolah tari pertama di Natar serta diharapkan mampu 

bertahan di krisis ekonomi di saat pandemi dan mampu untuk terus 

berkembang mengikuti era digital saat ini. 

 

2.1.2 Pendampingan Siswa/i Dalam Belajar Online 
 

Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada orang tua murid dan 

siswa/i. Kegiatan ini saya lakukan di minggu kedua hingga minggu 

keempat. Waktu pelaksanaan pendampingan siswa/i dimulai dari pukul 

08.00 sampai jam 15.00 . Pengabdi membantu beberapa siswa/i untuk 

mengerjakan tugas sekolah yang akan dikumpulkan melalui online 

Pengabdi memberikan pengetahuan dan wawasan yang pengabdi miliki 
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kepada siswa/i untuk mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas 

sekolah. Disamping itu, pengabdi juga membuat grup whatsapp agar  

ketika siswa/i sedang dalam kesusahan mengerjakan tugas, mereka bisa 

dengan mudah berkomunikasi melalui via online. Di era new normal 

ini, siswa/i sangat kebingungan dalam menyerap ilmu dikarenakan 

waktu yang sempit dalam memperoleh ilmu yang diberikan oleh guru. 

Oleh karena itu, pengabdi membantu mereka mengerjakan tugas agar 

mereka lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar online. 

Dengan adanya pendampingan terhadap siswa/i diharapkan bisa 

mengatasi kesulitan siswa/i dalam memahami pelajaran serta berjalan 

dengan baik dan lancar dalam mengikuti pembelajaran secara online. 

 

                  2.1.3 Sosialisasi  Karang Taruna Dan Masyarakat Desa Tanjung Senang 

 

Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada Kepala Desa / RT Pak 

Sudiyono kemudian meminta izin kepada ketua Karang Taruna yang 

bersangkutan untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait bahaya 

Covid-19 selain itu pengabdi juga memberikan informasi terkait virus 

Covid-19 dan carah mencegah nya.  

Kegiatan ini dilakukan di minggu kedua, dimulai dari pukul 09.00 

sampai dengan pukul 12.00 dengan target kegiatan lomba baik bagi 

peserta maupun masyarakat yang menonton dalam acara memperingari 

Kemerdekaan RI dapat berjalan sesuai dengan Protokol Kesehatan yang 

ada. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah agar masyarakat sadar akan 

pentingnya mematuhi protokol kesehatan di era pandemi Covid-19, 

besar harapan pengabdi semua masyarakat yang ada di Desa Tanjung 

Senang terhindar dari Covid-19. 
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2.2 Waktu Pelaksanaan 

 

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan Sasaran 

1. Senin, 2 Agustus 

2021 

Menyerahkan surat pengantar pelaksanaan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

2021 kepada ketua Empty Glass Crew Fika 

Lisdayani dan kepala RT bapak Sudiyono. 

Ketua Empty 

Glass Crew & 

Ketua RT 

2. Selasa, 3 Agustus 

2021 

Mengadakan rapat bersama Komunitas Empty 

Glass Crew dan ketua RT setempat. 

Seluruh anggota 

Empty Glass 

Crew & Ketua 

RT 

3. Minggu, 8 Agustus 

2021 

Rapat ke 2, sekaligus pembinaan terkait prokja 

saya selama di sana. 

Seluruh anggota 

Empty Glass 

Crew & Ketua 

RT 

4. Rabu, 11 Agustus 

2021 

Membuat video promosi untuk mempromosikan 

Empty Glass Crew di Sosmed dan Youtube. 

Masyarakat 

5. Selasa, 17 Agustus 

2021 

Pendampingan belajar bagi Siswa/I SD, SMP, 

SMA di Natar dan pembinaan karang taruna 

dalam sosialisasi kegiatan Lomba 17 Agustus. 

Siswa/I SD, 

SMP, SMA 

6. Senin, 23-27 

Agustus 2021 

Membuat Desain Pamflet promosi Empty Glass 

Crew untuk mempromosikan Sekolah Tari 

pertama di Natar dan melatih tari untuk 

persembahan penutupan acara 17 Agustus. 

Masyarakat 

7. Senin, 30-31 

Agustus 2021 

Pendampingan belajar bagi Siswa/I SD, SMP, 

SMA di Natar. 

Siswa/I SD, 

SMP, SMA 

8. Kamis, 2-13 

September 2021 

Penyebaran flyer/poster di sekolah-sekolah dan 

sosmed. 

Masyarakat  
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9. Selasa, 14-20 

September 2021 

Pendampingan belajar bagi Siswa/I SD, SMP, 

SMA di Natar. 

Siswa/I SD, 

SMP, SMA 

10. Kamis, 23-27 

September 2021 

Membuat laporan PKPM.  Mahasiswa 

11.   Selasa, 28 

September 2021 

Perpisahan dengan anggota Empty Glass Crew. Seluruh 

anggota 

Empty Glass 

Crew 

                       

 

 

2.3  Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 
 

2.3.1 Pemberdayaan Marketing Komunitas Tari Empty Glass Crew 

Saya membantu Komunitas Empty Glass Crew untuk dapat terus bertahan 

di saat pandemi dan di era digital, dengan membuat video promosi dan 

design flayer. 

  

Gambar 2.1 flayer dan banner promosi   
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                       https://youtu.be/ATfHweWcfRY  

Gambar 2.2 Vidio Promosi Empty Gass Crew Di Youtube 

 

  

                            

Gambar 2.3 Foto Member Empty Glass untuk promosi di media Instagram 

 

https://youtu.be/ATfHweWcfRY
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Gambar 2.4 Pengabdi membantu Komunitas Empty Glass menyebar pamflet ke 

sekolah dan sosial Media Facebook  

 

 

Selain membantu Komunitas Empty Glass dalam bidang promosi , Pengabdi 

juga sudah membantu komunitas tersebut untuk melatih tari tradisional 

lampung untuk persembahan di acara penutupan lomba memperingati 

Kemerdekaan RI 17 Agustus. 

 

  

Gambar 2.5 pengabdi melatih tari di studio Empty Glass Crew bersama 

para anggotanya 

Vidio :  https://www.instagram.com/p/CTMY3t7lNXD/?utm_medium=copy_link 

 

 

 

 

Shenda 

vita 

https://www.instagram.com/p/CTMY3t7lNXD/?utm_medium=copy_link
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2.3.2 Pendampingan belajar siswa/i SDN SDN, SMP, SMA di Natar. 

 

Kegiatan ini saya lakukan agar mempermudah siswa/i dalam melakukan 

pembelajaran secara online, dengan mendampingi 4 orang siswi untuk 

belajar online.  

    

Gambar 2.6 pendampingan siswa belajar daring 
 

 

2.3.3 Sosialisasi Karang Taruna dalam Kegiatan Lomba 17, Agustus 2021  

 

Pembinaan Karang Taruna dalam sosialisasi Kegiatan Lomba 17, 

Agustus 2021 yang aman di saat pandemi. Kegiatan ini dilakukan agar 

para peserta dan warga yang mengikuti lomba 17 Agustus dapat  

mematuhi protocol kesehatan Covid-19 dan terhindar dari Covid-19.  

 

 

Gambar 2.7 Edukasi dan sosialisasi pencegahan Covid- 19  

dalam Kegiatan Lomba 17, Agustus 2021 
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2.4 Dampak Kegiatan 

 
2.4.1 Pemberdayaan Komunitas Empty Glass Crew 

 

Empty Glass Crew berhasil membuat  video promosi dan flayer yang 

menarik, bagus dan berkualitas. Serta mereka sudah paham bagai mana cara 

memaksimalkan digital marketing untuk mempromosikan Sekolah Tari 

mereka di media sosial. Adapun dampak lain nya yaitu setelah saya 

melakukan pembinaan tari tradisional dengan beberapa anggota Empty 

Glass Crew mereka menjadi lebih baik dalam menarikan tari tradisional 

Lampung. 

 

 

2.4.2 Pendampingan Siswa/i Dalam Belajar Online 

 

Setelah melakukan pendampingan belajar online ini diharapkan dapat 

membantu siswa/i dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

 

 

2.4.3 Sosialisasi  Karang Taruna Dan Masyarakat Desa Tanjung Senang 

 

 

Dampak dari kegiataan sosislisasi terhadap Karang Taruna serta masyarakat 

setempat yaitu perlombaan 17 Agustus dalam memperingati Hut RI berjalan 

dengan Protokol yang ada dan masyarakat sudah lebih sadar terhadap 

pentingnya menjaga kesehatan terbukti di saat acara berlangsung semua 

yang hadir di sana memakai masker dan berjaga jarak satu sama lain.  



22  

 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

 

3.1 Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Komunitas Dance School Empty Glass Crew dapat diperoleh kesimpulan yaitu. 

Pengetahuan pemilik komunitas Dance School Empty Glass Crew sudah 

membaik dibanding sebelum adanya edukasi mengenai pembuatan video, 

flayer dan gerak tarian untuk mempromosikan Dance School dengan 

memanfaatkan media sosial walau terkadang masih kebingungan untuk 

pembuatan vidio promosinya. Para anggota Empty Glass Crew bekerja sama 

dengan Karang taruna di desa Tanjung Senang sangat antusias mengikuti 

program dan arahan pengabdi untuk melakukan usaha guna memanfaatkan 

media sosial serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

 

 
3.2  Saran 

 

Adapun saran yang bisa pengabdi sampaikan adalah sebagai berikut : 

 
 

1. Penggunaan aplikasi Sosial Media, seperti Facebook, Instagram, dan Youtube 

harus di Up to date secara berkala sehingga dapat mengikuti perkembangan era 

teknologi, dan pembaruan pelayanan, kualitas foto dan Vidio Promosi, serta 

pengelolaan aplikasi yang terus terbarukan. 

2. Selain usaha Dance School guna menambah penghasilan, pengabdi berharap 

para anggota memiliki inovasi usaha lain dengan memanfaatkan potensi yang 

ada didaerah desa Tanjung Senang pada waktu yang akan datang. 

3. Siswa/i SDN, SMP, SMA di Natar Tetap harus semangat belajar meskipun 

pelatihan pendampingan siswa belajar daring telah usai dan tetap mandiri 

belajar ditengah pandemi. 

4. Siswa/i SDN Negeri SMP, SMA di Natar harus lebih giat dalam membaca serta 

belajar agar kemampuan daya ingat serta menjawab dapat dilakukan dengan 

baik. 
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5. Serta anggota Komunitas Empty Glass harus tetap produktif bekerja dengan 

menjaga protokol kesehatan dan juga memberikan anak didik nya motivasi dan 

pelatihan dalam belajar Dance / Tari agar tidak kesulitan . 

6. Siswa/i SDN Negeri SMP, SMA Negeri agar selalu meningkatkan dan melatih 

cara berpikir serta dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu saat 

pembelajaran daring; 

 

 
3.3 Rekomendasi 

 
 

Untuk Komunitas Empty Glass Crew harus bias membuat video dan flayer 

promosi dengan baik lagi biasa bekerja sama dengan video grapher, editor atau 

orang-orang yang ahli di bidang nya. Untuk siswa/i SD, SMP, SMA di Natar 

tetap harus produktif dalam belajar tetap harus mampu dan mandiri 

mengerjakan sendiri dengan maksimal dan tidak mengandalkan orang tua agar 

siswa tetap paham dan mengerti dengan materi yang diberikan dan juga untuk 

orang tua memilih kuota internet yang jaringan nya didesa tersebut bagus, 

pengabdi merekomendasikan provider simpati karna sudah di cek jaringannya 

dan provider simpati kasih support edukasi yang dimiliki. 

Dan kepada karang taruna Desa Tanjung Senang IPPTS bias melakukan 

sosialisasi penyuluhan tidak hanya di saat lomba 17 Agustusan saja namun biasa 

di lakukan setiap saat. 
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LAMPIRAN 

 
Adapun yang terlampir disini yaitu bukti aktivasi kegiatan dalam bentuk 

dokumentasi Guna untuk melengkapi Kegiatan Praktek Kerjaa Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) : 

 

1. Bukti Aktivitas Di Media Sosial 

 

 

   
 

 

Gambar 3.1 Media sosial pribadi 

 

 

2. Bukti Aktivitas Lain nya 
 
 

 

Gambar 3.2 Pendampingan proses pembuatan  video promosi di Youtube 
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Gambar 3.3 Foto bersama karang taruna dan anggota Empty Glass dalam acara  

penutupan Lomba memperingati Kemerdekaan RI 17 Agustus. 

 

 

  

Gambar 3.4. Penyerahan Surat Ijin PKPM kepada ketua RT 05&06 Desa Tanjung 

Senang dan ketua Komunitas Empty Glass Crew  
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   Gambar 3.5. Denah lokasi Empty Glass Crew 

 

 

      

Gambar 3.6 Proses pengeditan video promosi di Youtube 

 

 


