BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1

Pembahasan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan merupakan bentuk
pendidikan pengayaan pengetahuan dan pemberdayaan kemampuan yang langsung
menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah setempat dalam
mengembangkan dan mengelola daerah-daerah potensial yang menjadi sasaran, yaitu
yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama ini
belum dikelola dengan baik serta membangun sistem informasi desa guna
meningkatkan manajemen pemerintahan desa. Selain itu Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) adalah mata kuliah wajib dengan menerjunkan mahasiswa
langsung ke masyarakat.
4.1.1

Program Pembuatan Web Desa
Merupakan program yang bertujuan untuk mengadakan pelatihan kepada
aparatur desa tentang bagaimana menyusun perancangan situs web desa yang
baik dan sederhana sehingga dapat mengetahui bagaimana tentang kemajuan
usaha yang sedang di laksanakan dapat tercapai di dalam bidang sistem
informasi berbasis web desa serta memuat informasi tentang desa paguyuban.
Program ini jg bertujuan Agar masyarakat luas lebih mengenal dan mengetahui
informasi tentang Desa paguyuban. Selain itu maksud dari pembuatan web ini
adalah untuk mengenalkan Desa baik mengenai sistem pemerintahan, potensi
Desa maupun berita-berita kegiatan Desa Paguyuban kepada masyarakat luas
secara elektronik. Hasil nya berupa membantu pemerintahan Desa dalam
memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa Paguyuban.

4.1.2

Program Pembuatan Aplikasi Online Untuk Pemasaran Dan Penjualan
Produk
Merupakan program yang mengembangkan produk dari segi promosi, dengan
promosi menggunakan media sosial dan Online Shop produk dapat lebih banyak
diketahui oleh khalayak ramai dan meningkatkan penjualan produk sehingga
melalui program ini diharapkan penjualan produk lebih meningkat dan produk
dapat diketahui oleh khalayak ramai.

4.1.3

Program Pelatihan Dan Pembuatan Laporan Keuangan
Merupakan program yang bertujuan untuk melatih pemilik UKM Keset tentang
bagaimana menyusun pembukuan dan laporan keuangan yang baik, sehingga
dapat mengatur alur keuangan yang terdapat dalam UKM dengan tujuan agar
pemilik usaha mengetahui apakah UKM yang dijalankan mendapat keuntungan
atau mengalami kerugian. Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses
akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat
dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal
dikelompokan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap
terakhir dari proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.

4.1.4

Program Pelatihan dan Pembuatan Harga Pokok Produksi
Program ini merupakan program yang memiliki tujuan agar pemilik dapat
menghitung besarnya biaya produksi dalam satu kali produksi guna dapat
menentukan besarnya harga jual agar laba yang didapat maksimal.

4.1.5

Program Pembuatan Video Dokumenter
Programdokumentasikegiatan

PraktekKerja

PengabdianMasyarakat

yang

berlangsung selama 30 hari, dimana setiap kegiatan dalam dokumentasi dapat
dijadikan sebagai acuan kegiatan Program PKPM yang akan datang.
4.1.6

Program Membuat Design Merk (logo)
Program ini bertujuan untuk lebih memperluas pemasaran produk dan menarik
peminat Keset kain perca.

4.1.7

Program Pengembangan Bisnis Melalui Media Sosial
Pengembangan bisnis produk dengan media online sangat diperlukan, karena
perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat dan penggunaan internet semakin
meluas. Dengan memasarkan produk keset milik ibu linda ke media sosial
seperti website, Instagram, facebook, membuat pemasaran produk keset ini
semakin luas bukan hanya tingkat kecamatan namun dapat meluas ke tingkat
daerah. Tahap yang telah dilakukan pada pengembangan bisnis ini adalah
membuat website, membuat media sosial instagram, facebook, dan whatsapp
bisnis, serta penjualan melalui aplikasi shopee.

4.1.8

Program Pembuatan Website Keset Ibu Linda
program ini bertujuan agar masyarakat luas lebih mengenal usaha keset kain
perca milik ibu Linda dan juga masyarakat luas dapat dapat mengetahui
informasi usaha milik bu Linda.

4.1.9

Program Rumah Belajar
Program ini diadakan untuk membantu anak–anak Desa Paguyuban dalam hal
ilmu pendidikan terutama untuk anak–anak SD. Program ini berjalan dengan
lancar dan bertempat di posko kami.

4.2

Program Baru Di Luar Rencana
dalam pelaksanaa kegiatan PKPM IBI Darmajaya 2019, kami menemukan program kerja
baru di luar rencana yang kami susun, yaitu:
a. membantu dalam mempromosikan taman puncak paguyuban yang berada di Desa
Paguyuban. Taman Puncak Paguyuban merupakan tempat wisata baru yang berada
di Desa Paguyuban. Desa Paguyuban ingin menonjolkan suatu wisata yang ada di
Desa Paguyuban, salah satunya yaitu puncak paguyuban. Dimana di Desa
Paguyuban itu sendiri terdapat banyak pegunungan. Sehingga dapat dimanfaakan
untuk menjadi objek wisata lokal atau menjadi ikon di Desa Paguyuban. Dalam
membantu mempromosikannya kami melakukan promosi melalui media sosial
seperti Facebook, Instagram dan Media Sosial lainnya.

4.3

Evaluasi
Di dalam pelaksanaan Prakek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilakukan
selama kurang lebih 1 bulan di Desa Paguyuban banyak terdapat

kegiatan yang

terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Namun tidak menutup
kemungkinan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Adapun program
yang telah direncanakan tetapi tidak dApat terlaksanakan selama kegiatan pengabdian
masyarakat di Desa Paguyuban adalah program pengenalan teknologi untuk SD di Desa
Paguyuban.
Meskipun terdapat program yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan yang
dibuat secara matang bukan berarti pelaksanaan kegiatan PKPM dapat diartikan
mengalami kegagalan. Karena hal tersebut bisa terjadi akibat penyesuaian situasi dan
kondisi yang memungkinkan atau tidak. Dibalik adanya kegiatan yang tak terlaksana,
terdapat kegiatan yang terjadi diluar perencanaan. Kegiatan tersebut adalah senam rutin
bersama warga Desa Paguyuban dan kegiatan bazar UMKM.

