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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program - Program yang dilaksanakan 

Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Desa Canti Kecamata Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan, program dan kegiatan penunjang yang telah berjalan yaitu sebagai berikut : 

2.1.1 Permohonan izin kepada pihak balai desa dan UMKM 

Permohonan izin kepada Bapak Jahidin selaku Kepala Desa Canti Kecamatan Rajabasa 

dan Ibu Maslina selaku pemilik UMKM keripik pisang yang bertujuan untuk 

melaksanakan kegiatan PKPM selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan yang 

dilaksanakan dari tanggal 31 Januari - 1 Maret 2022. 

2.1.2 Produksi pembuatan keripik pisang 

Dalam kegiatan program ini adalah membantu proses pembuatan keripik pisang dari awal 

sampai dengan selesai 

2.1.3 Evaluasi Penjualan online 

Membantu pemulihan ekonomi pada produk UMKM keripik pisang yaitu dengan cara 

mempromosikan secara online guna menginformasikan produk tersebut agar lebih dikenal 

secara meluas. Serta pembelian bisa dipesan melalui media sosial atau personal contact, 

guna meningkatkan penjualan produk keripik pisang tersebut. 

2.1.4 Kegiatan posyandu balita dan ibu hamil  

Berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu balita dan ibu hamil di Desa Canti yang dilakukan 

secara rutin 1 bulan sekali. Dengan adanya Posyandu balita dan ibu hamil, memberikan 

manfaat bagi Kesehatan ibu dan anak serta pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian 

vitamin dan imunisasi.  

2.1.5 Senam jantung bersama warga Desa Canti dan Way Muli 

Kegiatan senam jantung bersama warga desa Canti dan Way Muli yang bertujuan untuk 

mempererat tali silaturahmi antar warga setempat, Dengan adanya kegiatan senam 

jantung, saalah satu manfaatnya yaitu memperbaiki denyut nadi sehingga Kesehatan 

jantung pun terjaga. 

2.1.6 Penyuluhan kepada UMKM Di Desa Canti 
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Mengikuti serta memberikan inovasi dan edukasi kepada para pemilik UMKM Di Desa 

Canti dalam acara perkumpulan seluruh UMKM di Desa Canti guna persiapan acara 

Musrembang Champ Kecamatan Rajabasa. 

2.17 Peresmian Musrembang Champ di Desa Kunjir 

Berpartisipasi dalam pemasaran produk UMKM di Desa Kunjir yang dihadiri oleh bapak 

H. Nanang Ermanto selaku Bupati Lampung Selatan. 

2.1.7 Kegiatan Musyawarah Desa  

Ikuti serta dan membantu dalam acara kegiatan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban 

Semester 2. Dengan hasil yang dicapai yaitu mengenai pengurangan penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) dan BPNT serta membahas laporan anggaran keuangan desa 

tahun 2021. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Waktu kegiatan PKPM dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 31 Januari 2022 sampai 

dengan 1 maret 2022, adapun rincian waktu yang saya lakukan selama kegiatan, antara lain : 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

jumat,21 januari 2022 Survei tempat tinggal dan 

UMKM 

Balai desa dan umkm 

Senin, 31 januari 2022 Pelepasan pkpm  Iib darmajaya 

Selasa, 1 februari 2022 Permohonan izin kepada 

kepala desa  

Balai desa 

Rabu, 2 februari 2022 Permohonan iziin kepada 

umkm 

Umkm 

kamis, 3 februari 2022 Merencanakan upaya 

membantu umkm tersebut 

agar lebih berkembang  

Umkm 

Jumat , 4 februari 2022 Mengikuti senam jantung 

Bersama ibu-ibu  

Way muli 

sabtu, 5 februari 2022 Pemasangan banner Balai desa 
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Minggu, 6 februari 2022 Membantu proses produksi 

umkm keripik pisang  

Umkm 

Senin, 7 februari 2022 Membantu proses 

pengemasan produk keripik 

pisang 

Umkm 

Selasa, 8 februari 2022 Kumpulan Bersama 

seluruh pemilik umkm di 

desa canti 

Di rumah ketua umkm desa 

canti 

Rabu, 9 februari 2022 Mengikuti senam jantung 

Bersama ibu-ibu 

Desa canti 

Kamis, 10 februari 2022 Membantu umkm lain 

dengan mendesain logo 

gabin tape dan 

pembuatannya 

Di rumah pemilik umkm 

gabin tape 

Jumat, 11 februari 2022 Memberikan edukasi 

tentang pemasaran melalui 

digital marketing 

Umkm 

Sabtu, 12 februari 2022 Membantu 

mempromosikan melalui 

media social 

Di tempat 

Minggu, 13 februari 2022 Membantu pengembangan 

umkm serta memberi 

inovasi kepada umkm desa 

canti 

Di rumah ketua umkm desa 

canti 

Senin, 14 februari 2022 Mengikuti musyawarah 

desa pertanggung jawaban 

semester 2 desa canti  

Balai desa 

Selasa, 15 februari 2022 Pembuatan wajik untuk 

acara musrembang  

umkm 
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Rabu, 16 februari 2022 Mengikuti acara 

musrembang umkm 

sekecamatan rajabasa 

Desa kunjir 

kamis, 17 februari 2022 Kunjungan dpl  Di tempat 

Jumat, 18 februari 2022 Diskusi hasil penjualan dari 

acara musrembang  

Di tempat 

Sabtu, 19 februari 2022 Ikut serta mendukung 

dalam perlombaan voli desa 

canti 

Desa cugumg 

Minggu, 20 februari 2022 - - 

Senin, 21 februari 2022 Menghadiri rapat BLT dan 

BPNT  

Balai desa 

Selasa, 22 februari 2022 Membantu produksi umkm 

keripik pisang 

Umkm 

Rabu, 23 februari 2022 Membantu proses 

pengemasan produk 

Umkm 

Kamis, 24 februari 2022 Ikut serta dalam kegiatan 

posyandu balita dan ibu 

hamil  

Posyandu desa canti 

Jumat, 25 februari 2022 Pelaksanaan presentasi 

hasil kegiatan pkpm 

Balai desa 

Sabtu , 26 februari 2022 Pemberian cinderamata 

serta permohonan izin atas 

selesainya kegiatan pkpm 

Balai desa 

Minggu, 27 februari 2022 Pemberian cinderamata ke 

umkm keripik pisang  

umkm 

Senin, 28 februari 2022 - - 

Rabu, 2 maret 2022 Penarikan sekaligus 

penutupan pkpm 

Kecamatan rajabasa 

Tabel 2.2.1 Waktu Kegiatan 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi  

2.3.1 Permohonan izin kepada kepala desa dan pemilik umkm  

Yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pkpm selama kurun waktu 1 bulan dari 

tanggal 31 januari 2022 sampai dengan tanggal 1 maret 2022 diterima dengan baik.  

         Gambar 1. Izin Kepada Kepala Desa  Gambar 2. Izin Kepada UMKM 

 

2.3.2 Produksi pembuatan keripik pisang 

Proses produksi pembuatan keripik pisang dimulai dengan pengupasan pisang, 

meniriskan pisang yang telah dicuci, lalu melakukan penggorengan pisang yg telah di iris 

tipis-tipis sampai dengan tahap terakhir yaitu pengemasan. 

       Gambar 3. Produksi Keripik Pisang 

 

2.3.3 Penjualan online 

Mempromosikan produk keripik pisang melalui media online guna meningkatkan 

pendapatan pada umkm keripik pisang tersebut 
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          Gambar 4. Media Online 

 

2.3.4 Kegiatan posyandu balita dan ibu hamil  

Dengan adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil, dapat memberikan kesehatan 

bagi ibu dan anak serta membantu dalam pengisian data dari kegiatan posyandu tersebut 

      Gambar 5. Posyandu balita dan ibu hamil 

 

2.3.5 Senam jantung bersama warga Desa Canti dan Way Muli 

Dengan adanya kegiatan senam jantung ini membuat warga desa canti menjaga 

Kesehatan tubuhnya  
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Gambar 6. Senam Di Desa Canti      Gambar 7. Senam Di Desa Way Muli 

  

2.3.6 Memberikan edukasi dan inovasi kepada UMKM Di Desa Canti 

Membantu memberikan inovasi serta membuat logo pada salah satu umkm di desa canti 

yaitu umkm gabin tape. 

          Gambar 8. Penyuluhan UMKM di Desa Canti 

2.3.7 Peresmian Musrembang Champ di Desa Kunjir 

Berpartisipasi dalam pemasaran produk UMKM di Desa Kunjir yang dihadiri oleh bapak 

H. Nanang Ermanto selaku Bupati Lampung Selatan. 

Gambar 9. Musrembang Champ 
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2.3.8 Berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Desa 

Mengikuti dan membantu dalam acara kegiatan musyawarah desa yang membahas 

pengurangan penerima bantuan dan membahas anggaran desa tahun 2021. 

        Gambar 10. Musyawarah Desa 

 

2.4 Dampak Kegiatan 

Dampak dari Kegiatan ini, yaitu pemilik UMKM merasa terbantu dalam proses produksi 

pembuatan keripik pisang serta produk UMKM dapat dipasarkan secara meluas melalui media 

online dari wilayah manapun sehingga lebih banyak produk yang terjual. 

 


