60

BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang berlokasikan di Desa Srikaton,
Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Tanjung Bintang ini adalah bahwa
kegiatan PKPM dengan pemberian akses kepada mahasiswa untuk langsung
terjun pada UMKM dan masyarakat untuk menyalurkan ilmu yang didapat
sehingga sangat bermanfaat dalam meningkatkan nilai non-akademik atau
praktikal juga membantu pengembangan salah satu UMKM Mebel dengan
hasil kerja yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan yaitu:
1. Limbah kayu sudah dimanfaatkan dan menjadi suatu kerajinan yang
terdapat nilai jualnya.
2. UMKM sekarang sudah memiliki akses media sosial dalam promosi.
3. Karang Taruna GNS Mebel yang sekarang sudah dilibatkan dalam
produksi.
4. Pemilik UMKM Mebel sudah mengetahui tentang penyusunan anggaran
dan penyusunan laporan keuangan.
5. Saat ini UMKM telah memiliki web sebagai salah satu bentuk promosi
yang menjangkau tidak hanya dalam lingkupdaerah tetapi luar daerah yang
dapat

diakses

melalui

situs

website

srikatondj0.wixite.com/gnsmebel dan srikatondj.blogspot.com

yaitu
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5.2 SARAN
5.2.1 Untuk UMKM GNS Mebel
Sebagai sarana dan prasarana informasi kepada masyarakat Desa
Srikaton. Website, Facebook dan Instagram sekiranya bisa dikelola
dengan baik dan terus melakukan update mengenai berita atau
informasi yang ada di Desa Srikaton sekaligus sebagai salah satu upaya
pemasaran UMKM Mebel, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui
perkembangan apa saja yang ada di Desa Srikaton. Dalam hal inovasi
sekiranya bisa dikembangkan melalui ide-ide baru dan kreatifitas untuk
produk kerajinan yang dapat menarik minat konsumen. Maka dari itu
kami membuat suatu upaya untuk melibatkan karang taruna untuk ikut
terlibat dalam proses produksi yang dimaksud untuk memberikan
peluang usaha untuk Karang Taruna. Dan dalam pelatihan laporan
keuangan pelaku UMKM sekiranya bisa lebih mempelajari dan
mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai penyusunan laporan
keuangan.

5.2.2 Untuk Masyarakat Desa Srikaton
Mencari dan menggali apa saja potensi yang ada dalam Desa, untuk
dapat diinovasikan dan dikembangkan dengan baik secara mandiri
ataupun kelompok untuk menambah penghasilan warga Desa Srikaton
dan untuk daya saing baik dalam tingkat Kecamatan maupun
Kabupaten.
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5.2.3 Untuk Institusi
1. Kegiatan

Praktek

Kerjaa

Pengabdian

Masyarakat

sebaiknya

diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini
memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan
potensi dalam diri, sehingga terciptanya empati dalam diri
mahasiswa melalui program interaksi, sosialisasi dan pengembangan
usaha.
2. Untuk kedepannya dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak yang
terkait lebih mempersiapkan dengan matang terutama dalam
menjalin koordinasi dengan lapangan atau Desa lokasi pelaksanaan
PKPM. Kegiatan PKPM sebagiknya diadakan kembali pada periode
yang akan datang di Desa Srikaton, karena menurut kami masih
banyak potensi yang ada pada Desa Srikaton yang belum diolah
dengan maksimal.
3. Diharapkan untuk tidak memberikan informasi secara mendadak
terutama untuk informasi yang memiliki batasan waktu.
4. Jika kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IBI
Darmajaya ingin diadakan di lain kesempatan, bantuan dana yang
diberikan baik dari pihak pemerintah ataupun IBI Darmajaya lebih
ditingkatkan lagi, karena kurang lebih 50% dana akan digunakan
untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat.

