
BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

2.1. Program-Program Yang Dilaksanakan 

Secara garis besar, berikut ini merupakan program-program kegiatan 

yang dilakukan selama 30 hari PKPM Mandiri di Desa Banding : 

1. Gotong-royong membersihkan lingkungan di lokasi produksi 

UMKM dodol juwadah  

2. Melakukan produksi minyak kelapa bahan baku utama 

pembuatan dodol juwadah 

3. Pembuatan dodol juwadah dengan teknik modern menggunakan 

mesin 

4. Ikut serta berpartisipasi mempersiapkan peresmian dan bazar di 

Kunjir 

5. Pembuatan dodol juwadah dengan teknik manual 

6. Melakukan sosialisasi dan kunjungan ke CV. ALBEN 

7. Ikut serta peresmian dan bazar produk UMKM di daerah Kunjir 

8. Melakukan pengenalan dan pemasaran serta meningkatkan 

penjualan produk dodol juwadah melalui sosial media seperti 

instagram, blog serta pembuatan kemasan baru 

9. Berpartisipasi dan edukasi masyarakat terutama anak-anak 

dengan cara pembagian masker dan pentingnya memakai masker 

10. Ikut serta membantu anak-anak sekitar dalam memecahkan 

permasalahan pembelajaran sekolah daring. 
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11. Berpartisipasi dalam penanggulangan sampah di lokasi Kunjir 

2.2. Waktu Kegiatan 

Uraian Kegiatan Waktu Kegiatan 

1. Melakukan produksi minyak kelapa 

bahan baku utama pembuatan dodol 

juwadah 

Senin, 07 Februari 2022 

2. Gotong-royong membersihkan 

lingkungan di lokasi produksi UMKM 

dodol juwadah. 

 Senin, 07 Februari 2022 

3. Pembuatan dodol juwadah dengan teknik 

modern menggunakan mesin 

Selasa, 08 Februari 2022   

 

4. Ikut serta berpartisipasi mempersiapkan 

peresmian dan bazar di Kunjir. 
Jumat. 11 Februari 2022 

5. Pembuatan Dodol Juwadah dengan 

teknik manual 

 14 Februari - 28 Februari 

2022   

(Dilakukan  2-3 Kali 

Dalam Sebulan) 

6. Melakukan sosialisasi dan kunjungan ke 

CV.ALBEN 
Selasa, 15 Februari 2022 

7. Ikut serta peresmian dan bazar produk 

UMKM di daerah kunjir  
Rabu, 16 Februari 2022 

8. Melakukan pengenalan dan pemasaran 

serta meningkatkan penjualan produk 

Dodol Juwadah melalui sosial media 

seperti instagram, blog serta pembuatan 

kemasan baru. 

Rabu, 16 Februari 2022 

Kamis. 17 Februari 2022 
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9. Berpartisipasi dalam mengedukasi anak-

anak dengan pembagian masker dan 

pentingnya memakai masker. 

 

Senin, 21 Februari 2022 

10. Ikut serta membantu anak-anak sekitar 

dalam memecahkan permasalahan 

pembelajaran sekolah daring 

Selasa, 22 Februari 2022 

11.  Berpartisipasi dalam penanggulangan 

sampah di lokasi Kunjir 

Jumat, 25 februari 2022 

Sabtu, 26 februari 2022 

Tabel.2.2 Waktu Kegiatan 

 

2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

2.3.1 Melakukan Produksi Minyak Kelapa Sebagai Bahan Baku 

Utama Pembuatan Dodol Juwadah 

Proses pembuatan minyak kelapa tradisional atau minyak kampung  

dilakukan dengan cara ektraksi minyak dari bahan santan kelapa. 

Buah kelapa yang sudah tua di parut dicampurkan dengan air, 

kemudian di peras sehingga menghasilkan santan. Santan dipanaskan 

dengan suhu 50C - 60°C dengan tujuan agar krim santan terpisah dari 

air. Suhu pemanasan tidak boleh lebih tinggi dari 60°C karena santan 

akan pecah dan tidak membentuk krim santan. Kemudian krim santan 

dipisahkan dan dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi yaitu 1000C 

- 150°C sampai membentuk minyak.  
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Gambar 2.3.1 Melakukan Produksi Minyak Kelapa 

 

 

2.3.2 Cleaning Day (Hari Bersih-Bersih Setiap Senin-Jumat Pagi) 

Kebersihan sebagian dari iman adalah hal yang penting diaplikasikan 

di kehidupan sehari-hari. Realisasinya adalah dengan melakukan 

kegiatan pembersihan lingkungan kita berada. Cleaning day 

merupakan agenda rutin  disetiap hari senin dan jumat guna 

menjadikan lokasi Desa Banding bersih dan nyaman untuk disinggahi. 
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Gambar 2.3.2 Cleaning Day 

 

 

2.3.3 Ikut serta dalam proses Pembuatan Dodol Juwadah Dengan 

Teknik Modern Menggunakan Mesin 

Setelah pembuatan minyak, kegiatan yang selanjutnya adalah 

pembuatan dodol. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

dodol meliputi, tepung beras ketan, daun waru, gula putih,, dan gula 

merah. Selanjutnya bahan bahan tersebut dimasukkan kedalam 

mesin, kemudian mesin otomatis mengaduk selama 2-3 jam. 

 
Gambar 2.3.3 proses pembuatan dodol dengan mesin 
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2.3.4 Ikut Serta dalam berpartisipasi melakukan persiapan 

peresmian dan bazar di Desa Kunjir 

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk dedikasi kami kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk membantu dan berpartisipasi pada 

persiapan acara peresmin dan bazar yang dilaksanakan pada tanggal 

11 Februari 2022 

 

 
Gambar 2.3.4 Persiapan Bazar 

 

2.3.5 Ikut Serta Berpartisipasi Dalam Pembuatan Dodol Juwaddah 

dengan teknik manual 

Setelah pembuatan minyak, kegiatan yang selanjutnya adalah 

pembuatan dodol. Bahan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

dodol meliputi, tepung beras ketan, daun waru, gula putih, dan gula 

merah. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dicampurkan menjadi satu 

kemudian diletakkan diatas wajan yang dibawahnya terdapat api 
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dari kayu bakar sembari diaduk  selama 1-2 jam hingga adonan 

menjadi kalis dan tidak lengket. 

 
gambar 2.3.5 pembuatan dodol dengan manual 

 

 

 

 

2.3.6 Melakukan sosialisasi dan kunjungan ke CV. ALBEN 

CV. ALBEN merupakan UMKM yang bergerak dibidang Makanan 

seperti olahan bakso daging sapi dan ayam. Dalam proses 

pembuatannya sudah menggunakan Mesin. Kegiatan dilaksanakan 

pada tanggal 15 Februari 2022. 
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Gambar 2.3.6. kunjungan CV Alben 

 

2.3.7 Ikut serta dan berpartisipasi pada acara peresmian dan bazar 

di Desa Kunjir 

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk dedikasi kami kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk membantu dan berpartisipasi pada 

acara peresmin dan bazar yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Februari 2022. 
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Gambar 2.3.7 acara peresmian dan bazar 

 

2.3.8 Melakukan Pengenalan, pemasaran serta meningkatkan 

penjualan produk Dodol Juwadah melalui sosial media dan 

pembuatan kemasan baru. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan mengenalkan dan memasarkan serta 

meningkatkan penjualan produk dodol juwadah yang dilakukan 
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dengan pemanfaatan media sosial yaitu melalui website dan 

instagram. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi 

UMKM dodol juwaddah di Desa Banding. 

 

Gambar 2.3.8 website dodol juwadah 

2.3.9 Berpartisipasi dalam mengedukasi anak-anak dengan 

pembagian masker dan pentingnya memakai masker. 
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Berbagi merupakan langkah nyata dalam sebuah kegiatan, 

berbagi itu tidak melulu dengan materi pasalnya berbagi ilmu 

adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan norma 

dimasyarakat. Dengan bersosialisasi sekaligus mengedukasi 

mahasiswa dapat berbagi yang mana amalnya merupakan 

amalan jariyah yaitu ilmu yang bermanfaat. Selain itu, kegiatan 

ini bertujuan untuk masyarakat terutama anak-anak di Desa 

Banding dapat mengetahui seberapa bahaya dan mematikan nya 

wabah virus corona ini. 

 
2.3.9 sosialisasi dalam pemakaian masker 

 

2.3.10 Ikut Serta Membantu Anak Anak Sekitar Dalam 

Memecahkan Permasalahan Pembelajaran Sekolah Daring 

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk dedikasi kami kepada pulau 

pasaran yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban 

orangtua dalam mengawasi dan membimbing proses pembelajaran 

anak. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 30 hari 

PKPM. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan belajar membaca, 
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menulis, berhitung hingga pembahasan pekerjaan rumah (PR) yang 

diberikan oleh guru sekolah. 

 
2.3.10 proses pembelajaran 

 

2.3.11 Berpartisipasi dalam penanggulangan sampah di lokasi 

Kunjir 

Kebersihan sebagian dari iman adalah hal yang penting 

diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Realisasinya adalah dengan 

melakukan kegiatan pembersihan lingkungan kita berada. 

Penanggulangan sampah ini bertujuan untuk menjaga keasrian 

lingkungan sekitar, selain itu penaggulangan sampah ini dapat 

meminimalisir terjandi bencana alam seperti tsunami dan menjaga 

kelestarian ekosistem laut.  
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2.3.11 penanggulangan sampah 

 

2.4 Dampak Kegiatan 

No Uraian kegiatan Dampak kegiatan 

1 

Melakukan produksi minyak 

kelapa bahan baku utama 

pembuatan dodol juwadah 

Dampak dari kegiatan ini 

adalah sebagai bahan utama 

dalam proses pembuatan 

dodol 

2 

Cleaning Day (Hari Bersih-

Bersih Setiap Senin-Jumat 

Pagi) 

 

Membuat lokasi disekitaran 

Desa Banding menjadi 

bersih dan nyaman untuk 

disinggahi. Serta 

meminimalisir pertumbuhan 

kuman, dan virus mematikan 

lainnya 
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3 

Pembuatan dodol juwadah 

dengan teknik modern 

menggunakan mesin 

Bertujuan untuk 

meminimalisir tenaga dan 

memudahkan warga sekitar 

dalam melakukan proses 

pengerjaan pembuatan dodol 

4 

Ikut serta berpartisipasi 

mempersiapkan peresmian 

dan bazar di Kunjir. 

Membuat kekompakkan 

antara tim dan masyarakat 

sekitarnya. 

5 
Pembuatan Dodol Juwadah 

dengan teknik manual 

Dalam proses pembuatan 

dodol dengan teknik manual 

dapat memberikan cita rasa 

yang lebih enak dan lezat. 

6 
Melakukan sosialisasi dan 

kunjungan ke CV.ALBEN 

  

Memudahkan tim kelompok 

pkpm mengetahui dalam 

proses pembuatan makanan 

Bakso 
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7 

Ikut serta peresmian dan 

bazar produk UMKM di 

daerah Kunjir  

Memudahkan masyarakat 

sekitar dalam acara 

peresmian dan bazar 

8 

Melakukan pengenalan dan 

pemasaran serta 

meningkatkan penjualan 

produk Dodol Juwadah 

melalui sosial media seperti 

instagram 

Memudahkan masyarakat 

dalam malukakan upaya 

peningkatan pemasaran 

9 

Berpartisipasi dalam 

mengedukasi anak-anak 

dengan pembagian masker 

dan pentingnya memakai 

masker. 

Dampak dari kegiatan ini, 

anak anak sekitar desa 

banding dapat mengikuti 

protocol pemerintah dengan 

baik 

10 

Ikut serta membantu anak-

anak sekitar dalam 

memecahkan permasalahan 

pembelajaran sekolah 

daring 

Memudahkan orang tua 

murid dalam melaksanakan 

kegiatan daring, serta anak 

anak menjadi lebih paham 

terhadap materi yang 

diajarkan disekolah. 
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11 

 Berpartisipasi dalam 

penanggulangan sampah di 

lokasi Kunjir 

Dampak dari kegiatan ini, 

masyarakat dapat menjaga 

keasrian lingkungan 

sekitar, meminimalisir 

terjandi bencana alam 

seperti tsunami dan 

menjaga kelestarian 

ekosistem laut.  

 

Tabel.2.4 dampak kegiatan 


