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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

4.1 Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah mata kuliah wajib dengan 

menerjunkan mahasiswa langsung ke masyarakat untuk membantu bagaimana 

cara mengembangkan dan mengelola daerah-daerah potensial yang menjadi 

sasaran yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan 

yang selama ini belum dikelola dengan sbaik serta membangun sistem informasi 

desa.  

 

4.4.1 Program Pengenalan Teknologi Untuk Siswa SDN 5 Way Lima 

Program ini merupakan program yang memiliki tujuan memberikan pengenalan 

teknologi kepada siswa SD yang ada di Sukamandiyang di khususkan untuk siswa 

SDN 5 Way Lima kelas 5 dan 6 yang di harapkan dapat mengoperasikan 

komputer. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah warga desa Sukamandikhususnya 

siswa kelas 5 dan 6 SD dapat mengoperasikan komputer seperti menghidupkan 

komputer dan mematikan komputer kemudian mengoperasikan Microsoft word 

seperti mengganti font, mengganti ukuran dari huruf, mengganti warna dari huruf. 

 

4.4.2 Program Pembuatan Database Kependudukan Desa Sukamandi 

Pembuatan database kependudukan desa Sukamandi salah satu komponen penting 

dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalammenyediakan informasi 

menentukan kualitas informasi: akurat, tepat pada waktunya dan relevan. 

Informasi dapatdikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biayamendapatkannya mengurangi duplikasi data, hubungan data dapat 

ditingkatkan,mengurangi pemborosan tempat simpanan luar serta mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang desa Sukamandi. 
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4.4.3 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 Masyarakat dan meningkatkan penjualan produk sehingga  melalui 

program ini diharapkan penjualan produk lebih meningkat dan produk dapat 

diketahui oleh Masyarakat 

 

4.4.4 Pembuatan Video Dokumentasi Profil Desa 

Program ini memberikan pengetahuan bagi warga bagaimana cara 

mendokumentasikan suatu kegiatan, hasil dari kegiatan ini adalah warga desa 

dapat mendokumentasikan kegiatan yang ada di desa Sukamandi. 

 

4.4.5 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 Sukamandi. 

 

4.4.6 Penyuluhan KWT Ekonomi Kreatif 

Kegiatan ini bertujuan untuk pemanfaatan lahanmenjadi peliharaan tanaman 

hidroponik yang memiliki potensi berharga karena dapat membantu meringankan 

pengeluaran biaya rumah tangga.  

 

4.2 Program Baru Diluar Rencana 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM IBI Darmajaya 2019, kami menemukan 

program kerja baru di luar rencana yang kami susun yaitu: 

Pemberian nama jalan merupakan usaha masyarakat untuk memberi nama setiap 

gang yang ada di Sukamandi. Dengan demikian jalan atau gang yang ada di Desa 

Sukamandi memiliki nama untuk memudahkan mengingat jalan tersebut.  
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4.3 Evaluasi 

Dari segala rangkaian program kerja yang dilakukan olehPKPM kelompok 88 

terdapat beberapa masalah atau hambatan dalam pelaksanaannyabaik kegiatan inti 

dan penunjang, diantaranya adalah : 

 

1. Pemilik BUMDesBurung Puyuh Petelur tidak pernah melakukan perhitungan 

harga pokok produksi dan tidak pernah melakukan pembukuan mengenai 

uang masuk dan uang keluar sehingga sulitnya dalam mengumpulkan data 

dan penentuan harga jual produk hanya berdasarkan pemikiran dari pemilik 

sehingga laba yang diperoleh tidak maksimal. Dengan adanya program 

pelatihan Harga Pokok Produksi maupun Laporan Keuangan,BUMDes dapat 

memaksimalkan laba yang di peroleh serta uang masuk dan keluar terinci 

dengan jelas. 

2. Kurangnya keinginan masyarakat untuk menggali potensi kreativitasnya. 

3. Kurangnya fasilitas komputer dan internet pada SDN 5 Way Lima menjadi 

kendala untuk siswa/i SDN 5 Way Lima sehingga mereka tidak dapat 

menjalankan/mengoperasikan komputer. 

4. Tidak mengertinya masyarakat tentang pentingnya media dokumentasi suatu 

kegiatan yang ada di Desa Sukamandi. 
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