
BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan 

2.1.1 Program Kerja Yang Dilakukan Secara Individu 

a. Memasarkan produk UMKM olahan keripik  

Membantu memasarkan produk UMKM merupakan program kerja 

utama, mengingat masalah yang ada sehingga perlunya pemasaran untuk 

meningkatkan income penjualan. Dalam memasarkan produk dilakukan 

beberapa kali dalam seminggu di desa Way Muli lampung Selatan. 

b. Gotong royong bersama warga 

Gotong royong dilakukan untuk mewujudkan bentuk aksi kepedulian 

terhadap lingkungan dan masyarakat, baik dalam rangka melawan covid-

19 maupun menjaga lingkungan sekitar  agar kebersihannya tetap terjaga. 

c. Membuat kerajinan tangan untuk anak-anak PAUD  

Pada masa pandemi anak-anak dibiasakan untuk belajar kreatif, pada 

pandemi ini membuat kurangnya kreatifitas dalam diri, maka dari itu 

perlunya bantuan agar siswa dapat meningkatkan pemikiran yang kreatif 

melalui kerjinan tangan. 

d. Membantu dalam pembuatan laporan keuangan 

Laporan keuangan sangatlah penting bagi UMKM, karena selain 

mengontrol biaya operasional bisnis juga dapat mengetahui laba rugi 

usaha, hutang piutang, dan dapat mengembangkan bisnis yang sedang 

dijalankan. 



e. Sosialisasi masyarakat  

Sosialisasi ini adalah mengikuti pengajian yang  diadakan oleh 

masyarakat setempat, kegiatan pengajian dilakukan guna meningkatkan 

rasa percaya dan pengetahuan akan keagamaan, selain itu pengajian 

dapat menjadi media untuk saling mengakrabkan satu sama lain  

f.  Membantu proses produksi UMKM kripik Bintang Mandiri 

Tidak hanya membuat laporan keuangan tetapi saya juga ingin 

mengetahui dan membantu proses pembuatan kripik dari awal hingga 

sampai pengemasan produk



2.2 Waktu Kegiatan 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini dimulai pada 31 Januari 2022 dan berakhir 

1 Maret 2022. Berikut waktu dan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel Rangkaian 

Kegiatan dan waktu Pelaksanaan 

 

Tabel 2.1 berikut merupakan tabel Waktu Pelaksaan dan Rangkaian Kegiatan PKPM 2022 

 

Tabel 2.1 Waktu Pelaksanaan dan Rangkaian Kegiatan PKPM 2022 

Tanggal Kegiatan Kegiatan Keterangan 

31 Januari 2022 Pembukaan dan pelepasan 

peserta PKPM di kantor bupati 

Lampung Selatan 

Sudah Terlaksana 

1 Februari 2022 Musyawarah dengan ketua 

UMKM kecamatan Rajabasa 

mengenai pemulihan pusat oleh-

oleh Rajabasa 

Sudah Terlaksana 

3 Februari 2022 Pemasangan banner PKPM di 

balai desa dan tempat tinggal 

serta membuat 

Sudah Terlaksana 

3 Februari 2022 kerajinan tangan untuk anak-

anak PAUD 

Sudah Terlaksana 

4 Februari 2022 Membantu gotong royong 

masyarakat desa Way Muli 

Timur 

Sudah Terlaksana 



6 Februari 2022 Menghadiri kegiatan pengajian 

di madrasah desa 

Sudah Terlaksana 

7 Februari 2022 Mengunjungi UMKM serta 

membantu proses pembuatan 

keripik 

Sudah Terlaksana 

10 Februari 2022 Membantu pemasangan stand di 

pusat oleh-oleh kecamatan 

Rajabasa 

Sudah Terlaksana 

11 Februari 2022 Gotong Royong membersihkan 

pelelangan ikan 

Sudah Terlaksana 

13 Februari 2022 Membantu pengecatan tempat 

pusat oleh-oleh kecamatan 

Rajabasa 

Sudah Terlaksana 

16 Februari 2022 Menghadiri peresmian pusat 

oleh-oleh Rajabasa dan 

pelelangan ikan Way Muli Timur 

Sudah Terlaksana 

22 Februari 2022 Gotong royong membersihkan 

jalan dan merapihkan balai desa 

Sudah Terlaksana 

23 Februari 2022 Lomba desa di Way Muli Timur Sudah Terlaksana 

1 Maret 2022 Berpamitan dan memberikan 

cindramata kepada balai desa dan 

UMKM 

Sudah Terlaksana 

 

 

2 Maret 2022 Presentasi dan Penutupan Peserta 

PKPM di kantor kecamatan 

Rajabasa 

Sudah Terlaksana 



 

 

 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Membantu Dalam Pemasaran Produk UMKM Olahan Keripik Bintang Mandiri 

 Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM olahan 

keripik Bintang Mandiri kepada pelaku UMKM. Pada kegiatan ini saya membantu 

pelaku UMKM dalam memasarkan produknya melalui shoppe dan diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan dan lebih dikenal oleh masyarakat. dalam perluasan pemasaran 

yang dapat mempermudah UMKM dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

 

Gambar 2.1 Membantu Memasarkan produk 

 



2.3.2 Membantu UMKM Dalam Pembuatan Olahan Keripik 

Kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan olahan keripik di 

UMKM ibu Maimunah. 

 

 

Gambar 2.2 Membantu Pengolahan Kripik Di UMKM 

 

2.3.3 Mendesign Logo 

Dalam kegiatan ini saya membantu pemilik UMKM olahan keripik Bintang Mandiri 

dalam memperbaharui design logo produk olahan keripik Bintang Mandiri 

dikarenakan  logo sebelumnya kurang menarik. Setelah logo di perbaharui tampilan 

produk UMKM olahan keripik Bintang Mandiri lebih menarik dan mudah di 

perkenalkan masyarakat. 



 

Gambar 2.3 Tampilan Logo Setelah Diperbaharui 

 

2.3.4 Pemasangan Banner PKPM Di Balai Desa 

Kegiatan pemasangan banner PKPM bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa 

Darmajaya melakukan kegiatan PKPM di desa Way Muli Timur. 

 

Gambar 2.4 Pemasangan Banner 

 

2.3.5 Kegiatan Gotong Royong 



Kegiatan gotong royong merupakan kegiatan rutin disetiap minggunya  yang dilakukan 

oleh masyarakat setempat. Biasanya, gotong royong dilakukan dengan membersihkan 

area sekitar, seperti musholla, halaman warga, selokan got, dan lainnya. Kegiatan ini 

bertujuan untuk  menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan kenyamanan yang 

dapat dipelihara dengan baik. Selain itu, kegiatan gotong royong ini dapat memotivasi 

warga desa untuk selalu bergotong royong dan menjaga lingkungan sekitar yang bersih 

dan terhindar dari sampah, terutama sampah plastik. Kegiatan ini pun diharapkan 

mampu memberikan manfaat bagi warga dan menjadikannya sebagai kegiatan rutin desa 

setiap minggunya. 

 

 

Gambar 2.5 Proses Gotong Royong 

 

2.3.6 Musyawarah Dengan Ketua UMKM Kecamatan Rajabasa 

Kegiatan musyawarah ini membahas tentang bagaimana merenovasi tempat pusat oleh-

oleh kecamatan Rajabasa sebelum peresmian tempat tersebut. 

 



 

Gambar 2.6 Musyawarah dengan ketua UMKM kecamatan Rajabasa 

 

2.3.7 Peresmian Pusat Oleh-Oleh Kecamatan Rajabasa 

Menghadiri acara peresmian pusat oleh-oleh kecamatan Rajabasa yang di resmikan 

langsung oleh Bupati Lampung Selatan. 

 

Gambar 2.7 Peresmian Tempat Pusat Oleh-Oleh Kecamatan Rajabasa 

 

  

 

2.3.8 Pemberian Cindramata Kepada Balai Desa dan Pemilik UMKM. 

Kegiatan ini merupakan permberian cindramata kepada aparat desa dan pemilik UMKM 



olahan keripik ibu Maimunah, serta berpamitan kepada aparat desa dan ibu Maimunah. 

 

 

Gambar 2.8 Pemberian Cindramata Kepada Balai Desa 

 

 

Gambar 2.9 Pemberian Cindramata Kepada Pemilik UMKM 

 

2.3.9 Presentasi Hasil Kerja PKPM di Kantor Kecamatan Lampung Selatan 

Kegiatan ini adalah mempresentasikan hasil kerja kami selama PKPM di desa Way Muli 



Timur. 

 

Gambar2.10 Presentasi Hasil Kerja 

 

2.3.10 Penarikan Mahasiswa PKPM di Kantor Kecamatan Rajabasa,   

Lampung Selatan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan penutupan dari PKPM 2022 

 

Gambar 2.11 Penutupan PKPM 2022 



 

 

2.2.11 Membantu dalam Pembuatan Laporan Keuangan 

Pemilik UMKM belum menjalankan perhitungan pada laporan keuangan sehingga 

pemilik UMKM kesulitan mencari tahu apakah laba / rugi didalam usahanya dan saya 

membantu UMKM dalam mengitung laporan keuangan sederhana agar lebih tersusun 

dengan rapih 

   

   Gambar 2.12 Laporan Keuangan Sederhana   

 

2.4 Dampak Kegiatan 



 

2.4.1 Membantu UMKM Dalam Pembuatan Olahan Keripik 

Dampak dari kegiatan ini adalah membantu pengolahan keripik dan kami bisa 

mengetahui cara pembuatan keripik milik ibu Maimunah  

 

 

2.4.2 Mendesign Logo 

Dampak yang ditimbulkan adalah memperbaharui logo UMKM yang  

dulunya kurang menarik menjadi lebih menarik dan secara tidak langsung 

meningkatkan minat pelanggan. 

 

2.4.3 Musyawarah Dengan Ketua UMKM Kecamatan Rajabasa 

Dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan ini adalah bermusyawarah dengan 

ketua umkm kecamatan Rajabasa untuk merenovasi tempat pusat oleh-oleh 

kecamatan Rajabasa sebelum diresmikan tempat tersebut, dan membagi tugas 

untuk kegiatan renovasi agar cepat selesai dan merincikan biaya untuk 

merenovasi tempat tersebut. 

 

2.4.4 Pemasangan Banner PKPM Di Balai Desa 

Dampak dari kegiatan ini adalah memberitahu masyarakat bahwa Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya telah melakukan kegiatan PKPM di desa Way 

Muli Timur. 

 



2.4.5 Kegiatan Gotong Royong 

Dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan ini masyarakat lebih peduli terhadap 

lingkungan sehingga masyarakat lebih menjaga kebersihan dan kenyamanan. 

 

 

2.4.6 Merenovasi Tempat Pusat Oleh-oleh Kecamatan Rajabasa 

Dampak dari kegiatan ini agar tempat pusat oleh-oleh kecamatan Rajabasa lebih 

bagus, nyaman, bersih serta menarik sebelum tempat tersebut diresmikan. 

 

2.4.7 Peresmian Pusat Oleh-Oleh Kecamatan Rajabasa 

Dampak dari kegiatan ini agar bupati Lampung Selatan mengetahui bahwa 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ikut serta dalam merenovasi tempat 

pusat oleh-oleh kecamatan Rajabasa, dan mengetahui jika ada mahasiswa yang 

sedang PKPM di desa tersebut. 

 

2.4.8 Pemberian Cindramata Kepada Balai Desa dan Pemilik UMKM. 

Dampak dari kegiatan ini adalah memberikan cindramata sebagai kenang-

kenangan dan memberi bukti bahwa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

pernah melakukan PKPM di desa Way Muli Timur  

dan UMKM milik ibu Maimunah. 

 

2.4.9 Presentasi Hasil Kerja PKPM di Kantor Kecamatan Lampung Selatan 

Dampak dari kegiatan ini adalah memberitahu kepada aparat kecamatan Lampung Selatan 



mengenai hasil kerja yang dilakukan selama PKPM berlangsung. 

 

2.4.10 Penarikan Mahasiswa PKPM di Kantor Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan 

Kegiatan ini adalah bukti penutupan PKPM 2022 

 

2.4.11  Membantu dalam Pembuatan Laporan Keuangan 

Dampak dari kegiatan ini adalah agar mempermudah untuk mencatat transaksi segera, akan 

lebih mudah melakukan kontrol, analisa, penyesuaian dan juga indifikasi terkait alokasi 

maupun sumber keuangan dengan buku ini. 
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