
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena atas rahmat dan karunianya sehingga 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini sehingga penyusunan laporan 

kegitan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu yang telah ditentukan. 

Dalam kesempatan ini Penulis juga menyampaikan  rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Bapak Ir. Firmansyah YA. MBA, MSc., selaku Rektor IIB Darmajaya. 

2. Bapak Zaidir Jamal, S.T., M.Eng selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer IIB 

Darmajaya Bandar Lampung. 

3. Bapak Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I selaku Ketua Jurusan Sistem 

Informasi IIB Darmajaya. 

4. Bapak Agus Rahardi, S.Kom., M.T.I selaku dosen pembimbing lapangan yang 

membimbing saya dalam mengerjakan laporan ini. 

5. Bapak Yusman selaku Ketua RT Desa Sukamulya yang telah ikut mendukung semua 

program kerja Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang saya jalankan. 

6. Masyarakat desa sukamulya yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PKPM 

ini serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan PKPM hingga 

tersusunnya laporan ini. 

 

Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat, saya susun berdasarkan apa yang telah saya 

jalankan selama melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa 

Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja yang dilaksanakan selama 27 hari, mulai tanggal 15 

Februari sampai 15 Maret 2021.  

Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalam menempuh 

program pendidikan S1, yang telah ditetapkan oleh pihak akademik. Dengan demikian 

mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dan 

menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat dapat dilaksanakan 
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dengan baik atas kerja sama dari berbagai pihak, terutama aparat desa dan masyarakat Desa 

Sukamulya 

Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari masih banyak kekurangan baik dari susunan 

serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga laporan ini bias 

bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya juga bermanfaat bagi penyusun. 

 

       Bandar Lampung,  April 2021 
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