
 
 
 
 
 
 

 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  

Bakti Sosial 

“Pemberiam Bantuan Sembako dan Masker Bagi Masyarakat Kurang 

Mampu Serta Terdampak Covid-19” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

TAHUN AJARAN 2019/2020 
 

  



BAB  I  PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 
Masa pandemi Covid 19 ini sangat banyak dampak negatif terutama di bidang 

ekonomi karena semakin sedikitnya kegiatan aktivitas diluar rumah. Sehingga 

menyebabkan perekonomian masyarakat dan pemasukkan yang didapat sangat rendah. 

Masyarakat yang awalnya mendapatkan pendapatan yang cukup kini kian melemah, 

serta mengakibatkan sebagian masyarakat yang kurang mampu tidak ada biaya untuk 

membeli kebutuha sehari-hari mereka. 

Namun sebagai manusia yang mempunyai toleransi tolong menolong untuk saling 

membantu, Pemerintah serta Masyarakat yang mampu turut berdonasi menyumbangkan 

sebagian uang dan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. 

Sudah banyak donasi yang sudah dapat kita temukan baik lewat nomor rekening 

maupun tunai demi membantu sebagian masyarakat. 

Oleh sebab itu membuat kami tergerak untuk membuka suatu kegiatan yang dapat 

meringankan beban mereka. Kegiatan tersebut yaitu bakti sosial serta open donasi bagi 

masyarakat yang kurang mampu yang terdampak covid-19. Hasil dari Donasi tersebut 

kami sumbangkan dan di bagikan ke masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan 

paket bantuan sembako dan masker. 

Dengan adanya kegiatan berdonasi tersebut manfaatnya yaitu dapat membantu 

masyarakat mencukupi kelangsungan hidupnya serta menjaga kesehatan dengan 

memakai masker saat kerja ataupun mendesak harus berpergian, dengan tetap selalu 

bahagia dan menjaga imun tubuh agar tetap selalu sehat saat masa pandemi Covid 19 

ini. 

b. Nama Kegiatan 
Bakti Sosial “Pemberian Bantuan Sembako dan Masker Bagi Masyarakat Kurang 

Mampu Serta Terdampak Covid-19” 

c. Maksud dan Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan kami membuat kegiatan bakti sosial ini yaitu: 

1. Memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitaran Kota 

Palembang. 

2. Memberi edukasi terhadap masyarakat agar selalu menjaga kesehatan serta 

memakai masker jika keluar rumah. 

3. Agar masyarakat dapat saling membantu sesama dan masyarakat kurang 

mampu yang terdampak pandemi Covid-19 ini. 

 

 

BAB II RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Waktu, Jadwal, dan Tempat Kegiatan 
Hari/Tanggal  : Senin, 18 Mei 2020 

Waktu             : 13.00 WIB s/d Selesai 

Tempat           : Simpang Sungki Kertapati, Kota Palembang. 

b. Calon Penerima 
Kegiatan baksi sosial ini di utarakan pada masyarakat kurang mampu yang 

terdampak covid-19 dengan target penerima bantuan sebanyak 43 keluarga. 

 

 



c. Fasilitas 
 Paket Sembako (Beras, telur, minyak goreng, gula dan mie) 

 Masker kain 

d. Anggaran Biaya 

Anggaran Biaya 

Bakti Sosial 

Hmps Pendidikan Geografi 

 

I. Dana Masuk 

Hasil Donasi     : Rp. 2.451.000,- 

Jumlah       : Rp. 2.451.000,- 

 

II. Pengeluaran  

Sembako 43 Paket @Rp. 57.000,-  : Rp. 2.451.000,- 

Jumlah       : Rp. 2.451.000,- 

 

III. Rekaptitulasi 

Dana Masuk     : Rp. 2.451.000,- 

Pengeluaran     : Rp. 2.451.000,- _ 

 

Sisa       : Rp. 0,- 

 

Anggaran kegiatan ini didapatkan dari hasil donasi yang diperoleh dari masyarakat 

melalui open donasi yang di buat oleh HMPS Pendidikan Geografi beserta ikatan alumni 

Penddikan Geografi Universitas PGRI Palembang serta para Dosen Program Studi 

Pendidikan Geografi. 

 

 

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Waktu, Jadwal, dan Tempat Kegiatan 

Hari/Tanggal  : Senin, 18 Mei 2020 

Waktu             : 13.00 WIB s/d Selesai 

Tempat           : Simpang Sungki Kertapati, Kota Palembang. 

b. Calon Penerima 

Kegiatan baksi sosial ini di utarakan pada masyarakat kurang mampu yang 

terdampak covid-19. 

 

c. Fasilitas 
 Paket Sembako (Beras, telur, minyak goreng, gula dan mie) 

 Masker kain 



d. Anggaran Biaya 

Anggaran Biaya 

Bakti Sosial 

Hmps Pendidikan Geografi 

 

I. Dana Masuk 

Hasil Donasi     : Rp. 2.450.000,- 

Jumlah       : Rp. 2.450.000,- 

 

II. Pengeluaran  

Sembako 43 Paket @Rp. 57.000,-  : Rp. 2.451.000,- 

Jumlah       : Rp. 2.451.000,- 

 

III. Rekaptitulasi 

Dana Masuk     : Rp. 2.450.000,- 

Pengeluaran     : Rp. 2.451.000,- _ 

 

Sisa       : - Rp. 1.000,- 

 

Dari hasil perhitungan di atas terjadi kekurangan dana sebesar Rp. 1.000,-  tetapi 

kami tutupi menggunakan uang pribadi. Sehingga dapat tertutupi karena nominal 

kekurangannya juga sangat kecil. 

Anggaran kegiatan ini didapatkan dari hasil donasi yang diperoleh dari 

masyarakat melalui open donasi yang di buat oleh HMPS Pendidikan Geografi beserta 

ikatan alumni Penddikan Geografi Universitas PGRI Palembang serta para Dosen 

Program Studi Pendidikan Geografi. 

 

BAB IV EVALUASI DAN HASIL PELAKSANAAN  

A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

•  Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat dari kegiatan bakti sosial ini yaitu 

pengumpulan donasi dilakukan sepenuhnya secara onlinemelalui via rekening 

dan tidak turun kejalan sevara langsung. Sehingga donasi yang dikumpulkan 

tidak terlalu banyak.  

•  Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. 

1. Penyebaran poster donasi melalui media sosial sehingga dapat 

tersebar secara mudah dan efektif. 



2. Banyak masyarakat yang antusias memberi donasi untuk 

membantu masyarakat yang terdampak atas pendemi Covid-19 

ini. 

3. Kegiatan bakti sosial berjalan dengan lancar dan di sambut baik 

oleh penerima bantuan. 

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan bakti sosial dengan memberi bantuan sembako dan masker bagi masyarakat 

kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 ini, dilaksanakan pada hari Senin 

Tanggal 18 Mei 2020 di Simpang Sungki Kertapati, Kota Palembang. Kegiatan tersebut 

dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Proses pembagian bantuan paket 

sembako dan masker tersebut juga di ikuti oleh para dosen Program Studi Pendidikan 

Geografi dan juga para mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi.  

Dari hasil open donasi yang di lakukan oleh HMPS Pendidikan Geografi serta Ikatan 

Alumni Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang, berhasil mengumpulkan donasi 

sebanyak Rp 2.450.000,-. Dari hasil tersebut juga mendapatkan paket sembako sebanyak 

43 buah. Paket sembako tersebut kemudian di bagikan kepada masyarakat kurang mampu 

yang terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat juga menyambut dengan antusias atas 

bantuan tersebut dan sangat mendukung kegiatan ini. 

Kegiatan bakti sosial ini juga berjalan dengan lancar dan baik, banyak masyarakat 

yang berharap agar pandemi Covid-19 ini cepat berakhir. Sehingga mereka bisa 

beraktivitas seperti biasa dan dapat membangkitkan lagi perekonomian mereka yang 

sedang menurun ini.  

 

BAB V PENUTUP 
Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga laporan yang kami buat dapat diterima 

dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak Panitia Bakti Sosial. 

 

 

 

  



LAMPIRAN 

1. Panitia  

Panitian Kegiatan Bakti Sosial 

“Pemberiam Bantuan Sembako dan Masker Bagi Masyarakat Kurang Mampu Serta 

Terdampak Covid-19” 

 

Koordinator Dosen   : Siti Asiyah M.Pd 

Koordinator Alumni  : Wahyu Saputra S.Pd. 

Koordinator Mahasiswa : Muhammad Fajariansyah Huda 

 

2. Hasil Donasi atau Pemasukan 

 
 



3. Pengeluaran  

 
 

4. Dokumentasi 

 



 

 

 
 

 

 



5. Poster Kegiatan  

 

 
 



 


