
Buku ini hanya contoh catatan harian
magang psikologi 

Seluruh hak cipta dari foto dan teks yang
digunakan merupakan milik penulis asli   

Desain isi sepenuhnya merupakan
kreativitas dari mahasiswa peserta
magang psikologi

Catatan harian magang psikologi memiliki
struktur sebagai berikut: 

Tanggal pelaksanaan kegiatan
Foto kegiatan + deskripsi(caption)
Deskripsi kegiatan
1 tanggal dapat diisi beberapa foto dan
kegiatan sekaligus (contoh di bagian 8
dan 11)
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Sosialisasi 5M dan Senam Aerobik 



Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 5M,
pembagian masker dan Handsanitizer
juga dilakukan pada Ibu-Ibu PKK yang
sedang melakukan senam Aerobik. 

Dengan menerapkan gerakan 5M juga
merupakan suatu upaya untuk
mengembalikan geliat perekonomian
masyarakat
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Penyiapan Bahan Bakar Trash Burner



Semua bagian dari trash burner tidak
mengalami kendala apapun, sehingga
tim bersama-sama kembali
melakukan percobaan atau gladi
bersih sebelum menyerahkan trash
burner kepada warga desa

Tim sangat senang akan alat yang
sudah rampung dengan seusai apa
yang diharapkan, dan harapan tim
semoga alat trash burner ini mampu
berkontribusi dalam penanganan
penumpukan sampah 



3
12 Juli 202212 Juli 2022



Penyerahan Trash Burner
diwakili oleh pihak Karang Taruna



Setelah semua proses pembuatan
trash burner sempurna dan mencapai
pembakaran yang optimal, tim
pengabdian masyarakat menyerahkan
alat trash burner tersebut kepada
warga desa. Alat akan ditempatkan di
tempat pembuangan akhir(TPA). 
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Pembuatan kompor trash burner



tim melakukan uji coba terhadap
ketahanan panas, pengoptimalan
kompor, menakar semua bahan bakar
pada kompor terlebih dahulu, dan
memastikan semua struktur dari
kompor aman serta tidak mengalami
kebocoran, karena apabila ada
kebocoran akan mempengaruhi
proses pembakaran sampah nantinya
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Pembuatan kompor & wadah bahan
bakar trash burner



Dalam pembuatan trash burner ini tim
melakukan beberapa kali percobaan,
karena untuk menghasilkan
pembakaran yang optimal memiliki
standar serta tata cara yang tepat
dalam pengaplikasiannya. 
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Pembelian bahan-bahan trash burner 



Pembuatan trash burner cukup
memakan waktu yang lama, yaitu
dimulai dengan pembuatan design
atau model dari trash burner bersama
tim, serta pembuatan anggaran yang
harus dikeluarkan untuk memenuhi
bahan-bahan dan alat alat
pembuatannya
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Survei UMKM Jajanan



UMKM frozen food milik Bapak Fredy
Arista juga mendapat pendampingan
dari Tim pengabdian masyarakat 
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Memberikan Pendampingan 
kepada Pemilik UMKM



Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan kegiatan usaha
yang mampu memperluas lapangan
kerja dan mampu berperan dalam
proses pemerataan dan meningkatkan
pendapatan masyarakat, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mewujudkan stabilitas nasional. 



Bentuk label tusuk sate yang dibuat 
tim pengabdian masyarakat 



Melalui observasi dan pengamatan
terhadap permasalahan yang ada, Tim
pengabdian masyarakat gerak
tanggap dengan membantu
mendesain dan mencetak brand
merek kerajinan tusuk sate milik
Bapak Pariono, agar kerajinan milik
Pak Pariono bisa dikenal para
konsumen. 
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Survei UMKM Kerajinan Bambu



Kegiatan ini kami awali dengan survey
di bebebrapa UMKM, setelah itu kami
menentukan pilihan di UMKM
kerajinan bambu dan UMKM jajanan.
Setelah kami melakukan survey
UMKM, kami lalu melakukan sesi
wawancara terhadap pemilik. 
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Pembagian Masker dan Handsanitizer
kepada Ibu-Ibu PKK yang sedang
senam Aerobik



Program ini dapat berjalan dengan
lancar dikarenakan semangat dan
antusias dari santri hingga Ibu-Ibu
PKK. Dan juga atas kerjasama dari
pihak pendukung lainnya seperti
pengasuh TPQ dan Ketua senam.
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Penyampaian Materi 5M
pada anak-anak



Pentingnya menjaga protokol
kesehatan dan bagaimana cara
mencuci tangan dengan benar
menggunakan istilah yang mudah
dipahami anak-anak yaitu tepung
selaci puput. Maksudnya adalah
telapak tangan, punggung tangan,
sela-sela jari, mengunci, putar jempol
dan putar ujung jari ditengah telapak.



Pembagian masker dan handsanitizer



Kegiatan kedua,
Disana tim pengabdian masyarakat
juga membagikan masker dan
Handsanitizer. Kemudian juga
mempraktekkan bagaimana cara
mencuci tangan yang benar dengan
media Handsanitizer




