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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM  

 
2.1 Program – Program yang Dilaksanakan 

Adapun kegiatan PKPM yang dilaksanakan di Desa Way Muli 
Timur  adalah sebagai berikut:  
 
2.1.1 Melakukan Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Keuangan 
Sistem informasi aplikasi keuangan mempunyai peranan penting untuk 
membantu para pelaku UMKM di Way Muli Timur dalam Menyusun dan 
membuat laporan keuangan sehingga pendapatan dan pemasukan bisa 
efektif. Untuk membantu para pelaku UMKM di Way Muli Timur, diadakan 
pelatihan sistem informasi aplikasi keuangan yang menggunakan aplikasi 
dari smartphone. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku 
UMKM di Way Muli Timur dalam mempelajari dan menerapkan aplikasi 
tersebut untuk pelaporan keuangan usaha nya. Salah satu UMKM yang 
mendapat pelatihan sistem informasi aplikasi keuangan yaitu UMKM Panji 
Snack dan Cemilan milik Ibu Dwi Wahyu W. Pada hari pertama Ibu Dwi 
diberikan informasi mengenai pencatatan keuangan. Pada hari kedua 
pelatihan yang diberikan adalah mengenai cara penggunaan aplikasi 
pencatatan keuangan Buku Kas, pada saat tersebut juga Ibu Dwi diminta 
untuk langsung mencoba menggunakan aplikasi Buku Kas. Kegiatan 
pelatihan ini membantu keuangan para pelaku UMKM di Way Muli Timur 
dapat tercatat dengan baik.  
 
2.1.2 Memproduksi Produk Keripik Pisang Lumer Panji Snack dan 
Cemilan Ibu Dwi Wahyu W 
Melakukan kegiatan produksi keripik pisang lumer produk dari  UMKM 
Panji Snack dan Cemilan. Berikut ini, kegiatan proses produksi keripik 
pisang lumer dari awal sampai akhir : 
-Mengupas kulit pisang yang masih mentah 
-Setalah kulit pisang sudah dikupas dan langsung direndam kedalam air    
yang sudah dicampur dengar kapur sirih agar pisang tidak berubah warna    
menjadi hitam 
-Pisang yang sudah disaring dari rendaman air, kemudian digoreng 
-Masuk ke proses pelelehan cokelat batang dengan api sedang 
-Pisang yang telah digoreng siap untuk dilumeri cokelat yang sudah meleleh 
dan setelah itu di dinginkan  
-Pisang lumer siap untuk dikemas kedalam packaging yang telang disiapkan 
 
Keripik pisang lumer ini biasanya dijadikan bahan cemilan masyarakat 
kalangan menengah bawah dan kalangan menengah atas. 
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2.1.3 Memproduksi Produk Keripik Tempe Panji Snack dan Cemilan 
Ibu Dwi Wahyu W 
Melakukan kegiatan produksi keripik tempe produk dari  UMKM Panji 
Snack dan Cemilan. Berikut ini, kegiatan proses produksi keripik tempe dari 
awal sampai akhir : 
-Memadatkan adonan tempe dengan plastik yang telah ditusuk tusuk, 
kemudian tali dibagian ujungnya agar tidak busuk saat di fermentasi 
-Setelah itu gantung selama 2 hari, minimal 35 jam 
-Setelah masa fermentasi 2 hari, tempe siap diiris dan digoreng 
-Tempe yang sudah digoreng sudah siap untuk dikemas kedalam packaging 
 
Keripik tempe ini biasanya dijadikan bahan cemilan maupun lauk pauk 
masyarakat kalangan menengah bawah dan kalangan menengah atas. 
 
2.1.4 Membuat Desain Logo yang Menarik Untuk UMKM 
Banyak UMKM di Desa Way Muli Timur yang belum memiliki logo pada 
kemasan produk yang dipasarkan, salah satunya yaitu UMKM Panji Snack 
dan Cemilan milik Ibu Dwi Wahyu W. Ibu Dwi belum mengemas 
produknya secara menarik dan hanya menggunakan kemasan polos tanpa 
ada logo yang menunjukkan identitas produk. Oleh karena itu, kami 
membantu Ibu Dewi membuat logo untuk produknya. Pentingnya 
mempunyai logo sendiri agar produk UMKM dapat dikenal oleh masyarakat 
dan bisa bersaing dengan produk yang lain. 
 
2.1.5 Memasarkan Produk UMKM Secara Online dan Offline 
UMKM Panji Snack dan Cemilan milik Ibu Dwi Wahyu W yang berlokasi 
di Desa Way Muli Timur, biasanya menjual hasil produksi nya di 
lingkungan rumah saja. Untuk mempertahankan penjualan, kami membantu 
Ibu Dwi menambah sistem penjualan secara online maupun offline.  
Sistem pemasaran secara offline yang kami lakukan untuk produk UMKM 
ini yaitu, memasukkan produk ke Pusat Oleh-oleh Rajabasa Kabupaten 
Lampung Selatan. Adapun keuntungan dalam sistem offline yaitu adanya 
produk secara nyata atau terlihat. Sistem offline juga mempunyai 
keterbatasan dalam melakukan pemasaran karena sasaran pemasaran tidak 
luas. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pemasaran secara online, 
dengan memanfaatkan media sosial yaitu facebook dan Instagram. Untuk 
pemesanan juga menggunakan media chat personal ke nomor wa yang bisa 
didapat di Instagram atau facebook Panji Snack dan Cemilan. 
Penjualan barang pada sistem online dilakukan melalui perantara. Perantara 
tersebut biasanya berupa ekspedisi. 
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Tabel 2.1 Kegiatan PKPM di Desa Way Muli Timur 

c 

2.1.6 Pelatihan pembuatan Kerajinan Tangan  
Pelatihan pembuatan kerajinan tangan ini dilaksanakan Bersama anak-anak 
Paud di Desa Way Muli Timur. Pelatihan ini menggunakan kertas origami 
dengan tujuan meningkatkan kreatifitas dan keaktifan anak-anak PAUD di 
Desa Way Muli Timur. Hasil dari kerajinan tangan anak-anak digunakan  
untuk memperindah ruang kelas mereka. 
 
2.1.7 Musyawarah Dengan Ketua UMKM Kecamatan Rajabasa 
Musyawarah dengan ketua UMKM kecamatan Rajabasa, yang bertujuan 
untuk menampung ide-ide mendirikan pusat perbelanjaan oleh-oleh 
Rajabasa dan membantu para pengusaha kecil agar dapat berkembang. 
 
2.1.8 Melakukan Renovasi Tempat Pusat Oleh – Oleh Kecamatan 
Rajabasa 
Membantu renovasi tempat pusat oleh – oleh kecamatan rajabassa, hal ini 
bertujuan untuk membuat tempat UMKM menjadi lebih menarik lagi dan 
serta diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk. 
 
2.1.9 Mempresentasikan Hasil Kegiatan 
Dalam rangka berakhirnya pelaksanaan PKPM IIB Darmajaya, peserta 
PKPM diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil kegiatan yang 
dilakukan selama PKPM di Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa 
Kaabupaten Lampung Selatan. Presentasi dilaksanakan sebelum 
keberangkatan pulang ke Bandar Lampung yang diadakan di Kantor 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 
 
2.2 Waktu Kegiatan 
Waktu kegiatan yang dilakukan selama kegiatan PKPM berlangsung adalah 
sebagai berikut : 
 

 
 

No Hari/Tanggal Program Kerja 
/ Kegiatan 

Target 
Kegiatan 

Keterangan 

1 31 Januari 2022 Pembukaan dan 
pelepasan 

peserta PKPM 
di kantor bupati 

Lampung 
Selatan 

Aparat Desa 
Way Muli Timur 

Kecamatan 
Rajabasa 

Kabupaten 
Lampung 
Selatan 

Sudah 
Terlaksana 
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Tabel 2.1 Kegiatan PKPM di Desa Way Muli Timur (Lanjut) 

c  2 1 Februari 2022 Musyawarah 
dengan ketua 

UMKM 
kecamatan 
Rajabasa 
mengenai 

pemulihan pusat 
oleh oleh 
Rajabasa 

Ketua UMKM 
Kecamatan 

Rajabasa dan 
Pemilik UMKM 

Sudah 
Terlaksana 

3 2 Februari 2022 Mengunjungi 
UMKM serta 

membantu 
proses 

pembuatan 
keripik pisang 

Tempat UMKM Sudah 
Terlaksana 

4 3 Februari 2022 Pemasangan 
banner PKPM di 
balai desaa dan 
tempat tinggal 
serta membuat 

kerajinan tangan 
untuk anak anak 

PAUD 

Balai Desa Sudah 
Terlaksana 

5 5 Februari 2022 Ikut serata 
dalam proses 

pelumeran rasa 
ke keripik 

pisang 

Tempat UMKM Sudah 
Terlaksana 

6 7 Februari 2022 Membuat design 
logo keripik 

pisang 

Desa Way Muli 
Timur  

Sudah 
Terlaksana 

7 9 Februari 2022 Ikut serta 
membantu 

proses 
pembuatan 

keripik tempe 

UMKM Sudah 
Terlaksana 
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10 Februari 2022 Memasukkan 
produk UMKM 

ke Pusat 
Kerajinan dan 

Oleh-oleh 

Sentra atau Pusat 
oleh – oleh 
Kecamatan 
Rajabasa 

Sudah 
Terlaksana 
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Tabel 2.1 Kegiatan PKPM di Desa Way Muli Timur (Lanjut) 

c 
Kecamatan 
Rajabasa 

9 11 Februari 2022 Membuat design 
logo keripik 

tempe 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 

10 14 Februari 2022 Revisi design 
logo keripik 
pisang daan 
tempe serta 
menambah 

design kacang 
bawang 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 

11 15 Februari 2022 Memotong logo 
keripik pisang, 
keripik tempe, 

dan kacang 
bawang 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 

12 16 Februari 2022 Menghadiri 
acara 

Musrenbang 
(Musyawarah 

Rencana 
Pembangunan) 
dan peresmian 

Pusat Kerajinan 
dan Oleh-oleh 

Kecamatan 
Rajabasa 

Desa Kunjir Sudah 
Terlaksana 

13 22 Februari 202 Ikut serta 
mempersiapkan 

acara lomba 
desa dan menata 

ruangan 
posyandu 

Di Balai Desa 
Way Muli Timur 

Sudah 
Terlaksana 

14 23 Februari 2022 Lomba desa di 
Way Muli 

Timur 

Di Balai Desa 
Way Muli Timur 

Sudah 
Terlaksana 

15 24 Februari 2022 Melakukan 
pelatihan 
aplikasi 

keuangan 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 
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Tabel 2.1 Kegiatan PKPM di Desa Way Muli Timur (Lanjut) 

c 
kepada pemilik 

UMKM 
16 1 Maret 2022 Berpamitan dan 

memberikan 
cendramata 
kepada balai 

desa dan 
UMKM 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 

17 2 Maret 2022 Presentasi dan 
penarikan 

peserta PKPM 
di kantor 

kecamatan 
Rajabasa 

Desa Way Muli 
Timur 

Sudah 
Terlaksana 

 

2.3 Hasil Kegiatan dan Produksi 

2.3.1 Pelatihan Aplikasi Keuangan Kepada Pemilik UMKM di Desa Way Muli 
Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 

 Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk melatih para pemilik UMKM di Desa 
Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan agar dapat 
memanfaatkan teknologi di era sekarang, seperti pemanfaatan aplikasi keuangan 
yang berguna untuk mempermudah pengelolahan pendapatan di UMKM dan lebih 
praktis dalam pengunaannya. Berikut hasil dokumentasi kegiatan pelatihan kepada 
pemilik UMKM di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten 
Lampung Selatan, dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini 
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2.1 Melakukan Pelatihan Aplikasi Keuangan kepada pemilik UMKM Panji Snack    
dan Cemilan 

 

2.3.2 Melaksanakan Musyawarah Dengan Ketua UMKM Desa Way Muli 
Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 

 Kegiatan musyawarah ini dilaksankan untuk memberikan ide – ide dan 
inovasi dan merenovasi tempat pusat oleh-oleh kecamatan Rajabasa dan menata 
hasil produksi UMKM Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten 
Lampung Selatan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptkan gagasan baru tentang 
bagaimana cara agar tempat pusat oleh – oleh di Desa Way Muli Timur memiliki 
daya tarik tersendiri bagi wisatawan local dan asing. Berikut hasil dokumentasi 
kegiatan musyawarah bersama ketua UMKM Desa Way Muli Timur Kecamatan 
Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.2 Musyawarah Dengan Ketua UMKM Kecamatan Rajabasa 



 

 viii 

 

2.3.3 Melakukan Kegiatan Produksi Keripik Pisang dan Kemasan Lama 
Tanpa Logo 

 Kegiatan produksi keripik mulai dari pengupasan, pengirisan dan 
perendaman pisang selama kurang lebih 15 menit, keripik pisang yang diproduksi 
sesuai dengan permintaan pesanan, dan setelah itu melakukan pengorengan pisang, 
pisang goreng yang sudah matang berwarna putih kecoklatan kemudian di 
dinginkan kemudian diberi rasa dan di kemas serapi dan sebaik mungkin guna 
menambah daya tarik pembeli keripik pisang. Berikut hasil dokumentasi kegiatan 
produksi keripik pisang dan kemasan produk lama tanpa logo dapat dilihat pada 
gambar 2.3 dan 2.4 dibawah ini 

 

2.3 Proses Produksi Keripik Pisang Lumer 

 

Gambar 2.4 Kemasan Produk Lama Tanpa Logo 
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2.3.4 Melakukan Kegiatan Pemasangan Banner PKPM di Balai Desa Bersama 
Aparat Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 

Kegiatan pemasangan banner PKPM di balai desa bersama aparat desa  
bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa PKPM Darmajaya dan 
aparat Desa Way Muli Timur dan juga sebagai bentuk apresiasi mahasiswa atas 
kesempatan diberikannya waktu dan tempat untuk melakukann PKPM di Desa Way 
Muli Timur. Berikut dokumentasi hasil kegiatan pemasangan banner di balai desa 
dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini 

 

Gambar 2.5 Pemasangan Banner di Balai Desa 

2.3.4 Pelatihan Kerajinan Tangan Bersama Anak-Anak PAUD 

 Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas anak-anak dalam mengenal 
warna dan bentuk, bermanfaat untuk melatih kecerdasan anak – anak agar lebih 
kreatif dalam memanfaat hal-hal yang ada disekitar mereka. Berikut hasil 
dokumentasi pelatihan kerajinan tangan bersama anak-anak PAUD dapat dilihat 
pada gambar 2.6 dibawah ini 
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Gambar 2.6 Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan Anak – Anak PAUD 

 

2.3.5 Membuat Design Logo 

 Logo merupakan suatu gambaran yang memilik arti tertentu, dan mewakili 
suatu arti dari produk, sesuatu hal yang singkat dan mudah diingat sebagai identitas 
suatu brand. Dan untuk mempermudah produk agar mudah dikenal oleh masyarakat 
luas saya memberikan logo, fungsi dari logo itu sendiri adalah sebagai sarana 
promosi dan informasi dari produk. Adapun logo yang dibuat untuk lebih 
memberikan daya tarik bagi produk – produk UMKM yang akan dijual dipasaran 
baik offline maupun online. Berikut hasil dokumentasi pembuatan design logo 
produk UMKM dapat dilihat pada gambar 2.7, 2.8 dan 2.9 dibawah ini 

 

2.7 Design Logo Kacang Bawang 
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2.8 Design Logo Keripik Pisang Lumer 

 

 

2.9 Design Logo Keripik Tempe 

 

2.3.6 Melakukan Kemasan Produk dengan Desain Baru 

 Melakukan pembaharuan kemasan produk juga bertujuan untuk 
meningkatkan daya tarik bagi pembeli karena semakin menarik kemasan suatu 
produk maka akan semakin penasaran pembeli untuk mencoba produk yang kita 
pasarkan, oleh karena itu kemasan produk perlu di buat semenarik mungkin untuk 
menarik pelanggan. Berikut hasil dokumentasi kemasan produk baru dengan logo 
dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini 
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Gambar 2.10 Kemasan Produk Baru Dengan Logo 

 

2.3.7 Pemasaran di Sentra atau Pusat Oleh-oleh Kecamatan Rajabasa  

 Melakukan kegiatan pemasaran secara offline dan memasarkan produk 
UMKM ke Sentra atau pusat oleh – oleh di Desa Way Muli Timur Kecamatan 
Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, pemasaran disentra atau pusat oleh – oleh 
bertujuan agar produk UMKM lebih dikenal oleh wisatawan lokal dan asing agar 
menambah pendapatan UMKM. Berikut hasil dokumentasi pemasaran di sentra 
atau pusat oleh – oleh dapat dilihat pada gambar 2.11 dibawah ini 
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Gambar 2.11 Memasarkan Produk ke Sentra atau pusat oleh – oleh 
Kecamatan Rajabasa  

2.3.8 Melakukan Pemasaran Secara Online 

 Selain melakukan pemasaran secara offline pemasaran juga dilakukan 
secara online, pemasaran secara online dilakukan bertujuan untuk memperluas 
pangsa pasar UMKM yaitu targer nya  tidak hanya masyarakat sekitar Desa Way 
Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan saja tetapi dapat 
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mencapai target masyarakat luar desa juga, dan adapun pemasaran online dilakukan 
melalui sosial media InstaGram hal ini dapat lebih mempermudah produk agar 
dikenal dan di minatin oleh pelanggan. Berikut hasil dokumentasi pemasaran secara 
online dapat dilihat pada gambar 2.12 dibawah ini.  

 

 

Gambar 2.12 Melakukan Pemasaran Secara Online 

2.4 Dampak Kegiatan 

Dampak dari kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang 
sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari di Desa Way Muli Timur 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.4.1 Dampak Bagi UMKM Desa Way Muli Timur Kecamtan Rajabasa 
Kabupaten Lampung Selatan 

Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 
UMKM Desa Way Muli Timur Kecamtan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan motivasi kepada pemilik UMKM 
ini tentunya, membuat mereka lebih berwawasan dalam memanfaatkan teknologi 
di era sekarang dan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitar. Dengan 
adanya inovasi yang diberikan diharapkan dapat memberi inspirasi bagi pemilik 
dalam mengoptimalisasikan UMKM agar dapat bersaing dan berkembang didunia 
bisnis sekarang. 
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2.4.2 Dampak Bagi Masyarakat Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa 
Kabupaten Lampung Selatan 

Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 
masyarakat dapat memberikan mereka motivasi bagaimana cara keberlangsungan 
hidup yang sehat, dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih 
memperkuat tali persaudaraan antara Masyarakat Desa Way Muli Timur 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan 

 


