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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI
4.1 Pembahasan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan bentuk , Tridharma
PT yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta
pengabdian pada masyarakat. Pengayaan, pengetahuan dan pemberdayaan
kemampuan secara langsung kepada masyarakat menyesuaikan apa yang di
butuhkan

oleh

masyarakat

maupun

pemerintah

setempat

dalam

mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di daerah-daerah tersebut
yaitu daerah yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komuditas
unggulan yang selama ini belum di kelola dengan baik serta membangun sistem
informasi desa guna meningkatkan akan informasi dan manajemen desa. Selain
itu kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk pengabdian sehingga merupakan
suatu kewajiban yang harus di laksanakan oleh sarjana.
Selama berlangsung kegiatan PKPM di Pekon Tanjungrejo Kecamatan Negeri
Katon Kabupaten Pesawaran program dan kegiatan penunjang yang telah
berjalan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan harapan adalah :

4.1.1

Program pembuatan akun OLX

Program pembuatan akun OLX ini diberikan kepada UMKM Tapis Mutiara
guna untuk
mempromosikan produk di dunia maya karena dengan
perkembangan teknologi di era digital ini sangat penting untuk memasarkan
produk UMKM ke media social agar masyarakat luas lebih mudah untuk
mengenali usaha tersebut. Dengan hadirnya kami mahasiswa PKPM IIB
Darnajaya menbantu dalam pemasaran melaui pembuatan akun E-commerce
yang kami berikan untuk mengembangkan UMKM Tapis Mutiara yang ada di
desa tanjungrejo. Berikut ini adalah hasil gambar pembuatan akun E-commerce
dengan OLX seperti dibawah ini :
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Gambar 1 : Akun E-commerce (OLX)
4.1.2 Melakukan Pelatihan Komputerisasi Dasar Untuk Aparatur Desa
Program kegiatan pelatihan komputerisasi dasar ini diberikan kepada
aparatur Desa Pekon Tanjungrejo. Guna untuk meningkatkan wawasan
dan pengetahuan yang lebih jauh lagi dari sebelumnya, dengan adanya
pelatihan komputerisasi dasar ini sangat di berguna untuk aparatur desa,
dan pada saat pelatihan tersebut aparatur Desa sangat antusias dalam
menerima ilmu dalam pelatihan yang kami berikan kepada aparatur desa
Pekon Tanjungrejo. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi manfaat
bagi aparatur Desa Pekon Tanjungrejo. Adapun Beberapa gambar pada
saat pelatihan Komputerisasi Dasar untuk aparatur Desa Pekon
Tanjungrejo.

Gambar 1 : Pelatihan Komputerisasi Dasar Untuk Aparatur Desa
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4.1.3 Melakukan Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan sejak dini dan
pengenalan TI di Sekolah Dasar Negeri 14 Negeri Katon
Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat sekarang
ini, saya berpendapat bahwa pendidikan usia dini dan TI sangatlah penting.
Karena salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan baik orang tua
maupun pendidik anak (guru) adalah mempersiapkan anak didiknya agar dapat
hidup dengan baik dimasa depannya. untuk itu sejak dini kita perlu
mengenalkan TI pada anak sebagai persiapan di masa depan. Karena
penguasaan TI dimasa depan akan menentukan kejayaan sebuah bangsa. Selain
itu pengenalan pentingnya pendidikan dan TI sejak usia dini berguna untuk
menghindari generasi muda yang gaptek (gagap teknologi). Maka dari itu kita
tidak dapat melepaskan diri dari pentingnya pendidikan dan juga TI, karena 2
komponen tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan dan kebutuhan seharihari. Pola kehidupan tersebut, berimbas pada pengembangan pendidikan yang
memanfaatkan TI khususnya sebagai media pendidikan dan mengembangkan
kemampuan individu. Maka kita harus memperkenalkan TI secara praktis sejak
usia dini.

4.1.4 Mengadakan Bimbingan Belajar
Hampir setiap hari kami melakukan salah satu rencana kegiatan kami yang
bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak kampung dengan mengadakan
Bimbingan belajar dengan target anak-anak sekitar yang ingin belajar. Untuk
mata pelajaran yang kamu ajarkan adalah sesuai dengan anak yang kami
mimbing agar nilai atau prestasi di sekolah nya meningkat serta menambah
ilmu atau Wawasan.
4.2 Evaluasi
Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas
segala pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan,
antara lain:

4.2.1 Kelebihan
a. Sumber Daya Alam di Pekon Tanjungrejo mempunyai tanah persawahan
yang subur.
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b. Sumber Daya Manusia di Pekon Tanjungrejo sangat ramah tamah dan sangat
peduli dengan lingkungan sekitar.
c. Tersedianya media komputerisasi sebagai alat bantu untuk pendataan segala
macam berkas.
d. Tersedianya jaringan yang sangat lancar untuk mengakses berbagai sumber
informasi yang dibutuhkan.

4.2.2 Kekurangan
a. Kurang mendukungnya infrastruktur di Pekon Tanjungrejo.
b. Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang pentingnya
mendirikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna memajukan
Pekon.
c. Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Pekon
Tanjungrejo dengan maksimal..

