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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan perwujudan nyata 

dari poin terakhir yang terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) bagi mahasiswa diharapkan 

dapat menjadi suatu pengalaman pembelajaran baru bagi mahasiswa untuk 

menambah pengetahuan, kemampuan, dan juga kesadaran hidup 

bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu 

memberikan motivasi dan inovasi dalam sosial kemasyarakatan. Hal ini 

selaras dan seirama dengan fungsi dari perguruan tinggi sebagai jembatan 

(komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) demi proses kemajuan bangsa. 

Tujuan utama dari Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 

2018-2019 yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Darmajaya adalah memacu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi 

masyarakat yang menitik beratkan pada Usaha Kecil Masyarakat (UKM), 

mempersiapkan kader-kader pembangunan (stakeholder) serta sebagai agen 

perubah (agen of change). Tujuan utama lainnya adalah agar mahasiswa 

memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam 
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masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, 

merumuskan, serta memecahkan permasalahan dalam perekonomian dan 

kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, komphrehensif, dan lintas 

sektoral. Berdasarkan hal diatas, Praktek Kerja Pengabdian Masyakat ialah 

sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing 

mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya, 

diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang sedang 

berkembang pada era globalisasai seperti sekarang  ini. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat mempunyai empat kelompok sasaran, 

yaitu mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Bagi 

mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mempunyai sasaran untuk membina 

mahasiswa agar menjadi motivator dan inovator. Sasaran bagi masyarakat dan 

Pemuda adalah untuk memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu 

pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi 

desa. Sasaran bagi perguruan tinggi adalah untuk memperoleh umpan balik 

sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dalam masyarakat, sehingga 

kurikulum perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

yang diwakili oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkait. 

Dalam program PKPM tahun ini Desa Cimanuk adalah salah satu tempat yang 

menjadi pelaksanaan kegiatan PKPM tepatnya di Kecamatan Way Lima 

Kabupaten Pesawaran. Didalam Kelompok PKPM ini terdapat 6 orang yang 

terdiri bermacam-macam jurusan antara lain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

terdapat Jurusan Akuntansi dan Manajemen sedangkan dari jurusan Ilmu 

Komputer Terdapat Sistem Informasi. 
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Desa Cimanuk ini memiliki penduduk sebanyak 2.541 jiwa, yang terdiri dari 

 
1.246 laki-laki dan 1.295 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 

648 dan Mayoritas penduduk desa ini bekerja di bidang Pertanian. 

Permasalahan  yang  ada  di  Desa  Cimanuk  dalam  bidang  Teknologi  dan 

Informasi adalah belum terdapatnya website desa yang dapat mempromosikan 

dan  mencari  sumber  informasi  mengenai  Desa  Cimanuk.Didesa  Cimanuk 

dalam dunia pendidikan belum memiliki komputer dan kurangnya 

pengetahuan  dari  masyarakat  maupun  perangkat  desa  mengenai  teknologi 

informasi.Selain itu dalam bidang ekonomi terdapat beberapa usaha mandiri 

yang kurang berkembang baik dalam pemasaran, merk dagang dan keuangan. 

Dengan  berkembang  pesatnya  kemajuan  terknologi  saat  ini  maka  kita 

diharuskan untuk  bias  menguasai  hal-hal  mengenai  ilmu  pengetahuan  dan 

desa-desa saat ini juga membutuhkan media informasi yang luas seputar desa 

sehingga masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi yang ada di 

desa,  terutama  para  pemilik  usaha  mandiri  agar  dapat  berinovasi  dengan 

usahanya   kemudian   dapat   menyebar   luaskan   usahanya   dengan   adanya 

kemajuan dibidang teknologi informasi. 

Dengan demikian menjadi tantangan bagi penulis untuk mengabdikan diri 

kepada masyarakat dan dapat memperoleh pengalaman dan ilmu dari berbagai 

perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek.Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, penulis membuat Laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini berjudul “PENGEMBANGAN POTENSI DESA 

CIMANUK DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI 

INFORMASI”. 
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1.2 Manfaat PKPM 
 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada Masyarakat, Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya, dan Mahasiswa 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagi Masyarakat 
 

 Mendapatkan bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan dan 

melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di Desa Cimanuk. 

 Mendapatkan cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Cimanuk. 

 Memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk dapat 

memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Cimanuk. 

 
1.2.2 Bagi IBI Darmajaya 

 Memperoleh  umpan  balik  sebagai   hasil  integrasi  mahasiswa 

 
dengan masyarakat sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan. 

 Mempererat kerja sama antara Institut Informatika & Bisnis 

Darmajaya dengan pemerintahan Kabupaten Pesawaran dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

 Menunjukan Kualitas dari Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya kepada masyarakat melalui mahasiswanya. 

 Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 
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1.2.3 Bagi Mahasiswa 

 Menambah pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara 

 
praktis dalam menangulangi berbagai permasalahan di masyarakat. 

 
 Mahasiswa  dapat  memahami  dan  mengetahui  tentang  masalah 

yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

 Mendewasakan cara berpikir dan pengambilan keputusan 

Mahasiswa dalam melakukan penelaan, perumusan, dan 

pemecahan masalah. 

 Menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri Mahasiswa. 

 
 Membentuk sikap, rasa cinta, kepedulian, serta tanggung jawab 

terhadap kemajuan Masyarakat. 

 
1.2.4 Bagi Desa Cimanuk 

 Perangkat  desa  dapat  mengelola  perancangan  system  informasi 

 
desa berupa website. 

 
 Membantu pemilik usaha mandiri untuk mengetahui cara produksi 

dan pemasaran yang baik dan luas. 

 Membantu   siswa/i   sekolah   agar   memahami   dunia   teknologi 

informasi sejak dini. 

 Membantu  perangkat  desa  dalam  memahami  dunia  teknologi 

informasi lebih lanjut. 

 Untuk memperluas pangsa pasar atau ruang lingkup penjualan. 

 
 Untuk  menambah  hubungan  relasi   antara  mahasiswa  dengan 

pemilik usaha mandiri. 
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 Untuk menambah pemahaman mengenai keuangan dan pencatatan 

nya, khususnya mengenai koperasi dan sistem simpan-pinjam 

kepada ibu PKK Desa Cimanuk. 
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BAB II 
 

 
SURVEY DAN RENCANA KEGIATAN 

 
 
 

2.1 Hasil Survey Lokasi 

 
2.1.1 Deskripsi Wilayah 

 
 

Dari hasil survey lokasi yang telah dilakukan maka diketahui antara 

lain: 

A. Sejarah Desa Cimanuk 
 

Desa Cimanuk, merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada zaman 

dahulu Desa Cimanuk terkenal dengan hasil pertanian padi konon 

tanah didesa cimanuk sangat subur, sehingga  kehidupan 

masyarakat desa pun bisa dikatakan makmur dilihat dari hasil 

pertanian dan pola pikir masyarakatnya yang sudah terbuka 

terhadap perubahan. 

Asal mula pemberian nama desa ini bermula dari musyawarah yang 

dilakukan warga yang datang, Desa Cimanuk merupakan sebuah 

kesatuan yang berasal dari sebuah pohon yang besar dan penuh 

dengan Lebah Odeng, karena masyarakat desa berasal dari Pulau 

Jawa yaitu dari Kecamatan Cimanuk di pulau jawa tepatnya di 

Kabupaten Pandegelang. 

Sejak diresmikan menjadi Desa Cimanuk hingga saat laporan ini 

disusun, dalam hal kepemimpinan Desa (Kepala Desa) telah 

mengalami 9 kali pergantian sebagai berikut: 
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NAMA KEPALA DESA TAHUN JABATAN 

Bapak Sarman 1940-1950 

Bapak Sarip 1950-1970 

Bapak H. Sanwani 1970-1984 

Bapak An Supandi 1984-1991 

Bapak Suhaedi 1991-1997 

Bapak Ahmad Hasan 1997-2003 

Bapak Ahmad Saikhu 2009-2013 

Bapak Didin Saipuddin 2013-2019 

Bapak Hartono 2019-Sekarang 

Tabel 2.1 Daftar Nama Kepala Desa Cimanuk. 

 
B. Monografi Desa Cimanuk 

 
1. Batas Wilayah Desa 

 
Desa Cimanuk terletak di Kecamatan Way Lima, Kabupaten 

Pesawaran, secara administratif mempunyai batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

 Sebalah Barat berbatasan dengan Desa Tebajawa 

 
 Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Wayharong 

 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamandi 

 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Rejo 

 
2. Luas Wilayah Desa 

 
 Luas pemukiman 300 Ha. 

 
 Luas persawahan 200 Ha. 

 
 Luas Perkebunan 200 Ha. 

 
 Luas Kuburan 7 Ha. 
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 Luas pekarangan 38 Ha. 

 
 Luas taman 60 Ha. 

 
 
 
 

3. Orbitrasi Wilayah 

 
Posisi jarak jangkau (orbitrasi) Desa Cimanuk berada dekat dari 

pusat Kecamatan Way Lima, Jarak yang ditempuh 5km dengan 

waktu tempuh 25menit dengan mengendarai motor.Sedangkan 

jarak tempuh ke ibukota pesawaran kurang lebih dapat ditempuh 

21,5km dengan waktu 42menit dengan mengendarai mobil, 

jarak jangkau ke Provinsi kurang lebih dapat ditempuh dengan 

waktu 1jam 30menit.Jarak jangkau tersebut pada umumnya 

sudah dihubungkan oleh jalan aspal (Jalan Provinsi) dan jalan 

kabupaten, sehingga pada umumnya lancar tidak tergantung 

musim. 
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C. Keadaan Sosial Desa 
 

1. Jumlah Penduduk 

 
Jumlah Laki – Laki 1246 Orang 

Jumlah Perempuan 1295 Orang 

Jumlah Total 2541 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 648 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Cimanuk.(data tahun 2018) 

 
2. Sarana dan Prasarana 

 
Sarana dan prasarana pendidikan dan tempat ibadah yang 

tersedia di Desa Cimanuk yaitu seperti pada tabel 2.1 dan tabel 

2.2: 

 
 

Gambar 2.1 
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Gambar 2.2 
 

3. Pendidikan 

 
TINGKATAN PENDIDIKAN Laki – Laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk 

 
TK 

60 Orang 75 Orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK 40 Orang 45 Orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang 

 
sekolah 

80 Orang 75 Orang 

Tamat SD / Sederajat 140 Orang 145 Orang 

Tamat SMP / Sederajat 150 Orang 160 Orang 

Tamat SMA / Sederajat 175 Orang 185 Orang 

Tamat D-1 30 Orang 40 Orang 
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Tamat D-2 40 Orang 50 Orang 

Tamat D-3 15 Orang 10 Orang 

Tamat S-1 30 Orang 25 Orang 

Tamat S-2 15 Orang 10 Orang 

Tamat S-3 10 Orang 12 Orang 

JUMLAH 785 Orang 832 Orang 

JUMLAH TOTAL 1.617ang 

Tabel 2.3 Pendidikan Desa Cimanuk. (data tahun 2018) 

 
4. Mata Pencaharian Pokok 

 
Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 356 367 

Buruh tani 250 250 

Buruh migran perempuan - 20 

Buruh migran laki-laki 15 - 

Pegawai negri sipil 15 5 

Pedagang keliling 20 7 

TNI 4 - 

Pensiunan 5 1 
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PNS/PNI/POLRI   

Dukun kampong terlatih 1 - 

Pengobatan Alternatif 1 1 

Tabel 2.4 Mata Pencaharian Pokok Desa Cimanuk.(data tahun 2018) 
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5. Struktur Pemerintahan Desa 

 
Struktur   Pemerintahan   di   Desa   Cimanuk   adalah   sebagai 

berikut : 

 
 

Gambar 2.3 
 
 
 
 

D. Keadaan Psikografi 
 

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan pada tanggal 17 dan 

19 Agustus 2019 sebagai berikut: 

 Masyarakat desa Cimanuk cenderung tidak mendapatkan 

banyak kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam jalannya 

perekonomian desa, dimana hanya orang-orang tertentu saja 

yang dapat berpartisipasi didalamnya (Aparat Desa). 

 Sebagian besar penghasilan masyarakat di desa Cimanuk berasal 

dari sektor pertanian, cocok tanam dan budidaya ikan air tawar 
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 Desa Cimanuk juga memiliki gunung batu yang hasil dari 

gunung tersebut banyak dikirim keluar kabupaten ataupun untuk 

desa Cimanuk sendiri. 

 
 
 

E. Sosial dan Budaya 
 

Dalam kehidupan bermasyarakat terutama pada generasi muda 

memegang peranan yang sangat penting dalam melestarikan 

kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki.Apalagi kepedulian 

masyarakat dan generasi muda tentang budaya di desa Cimanuk 

sudah baik, salah satu kebudayaan yang di lestarikan di desa 

Cimanuk adalah pengajian setiap hari selas pagi (wanita) dan 

yasinan setiap Kamis malam (pria).Di desa Cimanuk sendiri 

mayoritas masyarakatnya bersuku Sunda. Masalah utama dalam 

bidang sosial budaya adalah sebagaian kebudayaan belum berjalan 

dengan maksimal, antara lain Karawitan. Latihan karawitan di desa 

Cimanuk tidak berjalan teratur, dan kurang diperhatikan oleh 

masyarakat sekitar.Sholawatan atau yang biasa dikenal dengan 

hadrah merupakan kesenian Islami yang di dalamnya terkandung 

nilai-nilai luhur Nabi Muhammad SAW yang dapat kita jadikan 

suri tauladan yang baik menuju keselamatan dunia maupun 

akhirat.Sholawatan biasanya diiringi alunan musik rebana yang 

terbuat dari kulit sapi.Sholawatan yang berjalan di desa Cimanuk 

sendiri diselenggarakan oleh anak-anak desa Cimanuk.Kegiatan 

sholawatan bertempat di Masjid Al-gufron. 
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F. Kondisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 
 

Desa Cimanuk memiliki beberapa UKM (Usaha Kecil Menengah) 

yang sudah digeluti oleh masyarakat.UKM yang telah diikuti yaitu 

bernama Abon Lele yang terbuat dari ikan Lele.Keadaan Usaha 

Kecil Menengah Abon Lele sendiri tidak berjalan secara rutin hal 

tersebut dikarenakan banyak faktor diantaranya, dana modal yang 

biasa disalurkan dari desa kepada UKM tersebut terhenti sementara 

sehingga pengelola kekurangan modal untuk melakukan produksi. 

Untuk sementara waktu produksi dilakukan apabila dana produksi 

dari pencairan dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan 

UMKM tersedia. 

 
 
 

2.1.2 Rencana Pembangunan 
 

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya 

antara pemerintah dan masyarakat.Kewajiban pemerintah adalah 

menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya didasarkan 

kepada kemampuan dan kesadararan masyarakat sendiri ucap Hartono 

selaku kepala desa Cimanuk. 

Dalam membuat suatu rencana pembangunan desa perlu adanya 

kebijakan pembangunan.Kebijakan yang dimaksud adalah dalam 

merencanakan pembangunan desa maka perlu adanya musyawarah desa 

yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, 

pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

rangka penggalian gagasan. 
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Berikut rencana pembangunan desa pada masa periode jabatan bapak 

Hartono : 

1. Membangun Infrastruktur desa yang mencakup perbaikan jalan, 

penerangan desa, dan pemerataan sumber air bersih untuk 

masyarakat desa Cimanuk. 

2. Pembangunan masjid Al-Gufron yang bertujuan untuk 

menfasilitasi masyarakat desa Cimanuk yang mayoritas beragama 

Islam untuk beribadah, selain untuk beribadah masjid Al-Gufron 

juga berfungsi untuk menjadi tempat masyarakat untuk 

bermusyawarah dalam menentukan kegiatan yang bersangkutan 

dengan desa Cimanuk. 

3. Membuat izin pertambangan Gunung Batu yang ada di Cimanuk, 

selain dari pertanian dan berkebunan desa Cimanuk juga memiliki 

Gunung Batu yang hasilnya biasa di salurkan ke desa-desa lain. 

Oleh karena itu melihat dari potensi tersebut kepala desa 

berinisiatif untuk membuat surat izin pertambangan yang dana 

nya didapatkan dari anggaran tahunan untuk desa dari pusat. 

 
 
 

2.2 Temuan Masalah di Lokasi dan Rencana Kegiatan 

 
2.2.1 Latar Belakang Masalah 

 
 Masalah yang ada di Desa Cimanuk dalam bidang Teknologi dan 

Informasi adalah tidak aktifnya website desa di Desa Cimanuk. 

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini maka kita 

diharuskan untuk bias mengusai hal-hal mengenai IT dan desa-desa 
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saat ini juga membutuhkan media informasi yang luas sehingga 

masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi diluar desa. 

Belum aktifnya website desa yang dapat mempromosikan dan 

mencari sumber informasi mengenai desa cimanuk menjadi 

permasalahan yang harus ditangani oleh peserta PKPM IBI 

DARMAJAYA di Desa Cimanuk. 

 Di SDN 11 Cimanuk masih belum terdapatnya mata pelajaran TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). Hal ini, membuat para 

siswa/i kurang mengenal mengenai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi khususnya Komputer. Disisi lain, mempelajari 

komputer sangatlah penting mengingat perkembangan zaman 

semakin canggih dan modern. Tidak hanya itu, mempelajari 

komputer juga berguna berguna untuk ke jenjang selanjutnya 

seperti SMP dan SMA. 

 Masalah dalam hal Tabung menabung di kebun Rosalia KWT 

adalah kurangnya pengetahuan masyarakat desa Cimanuk akan 

keluar masuknya uang membuat masyarakat sering kali salah 

menghitung tabungan kas yang ada di kebun rosalia. 

 Masalah yang ada didesa Cimanuk adalah belum adanya data 

kegiatan PKK desa cimanuk untuk semua dusun yang ada di Desa 

Cimanuk terdiri dari POKJA I sampai dengan POKJA IV sehingga 

masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi data 

mengenai kegiatan PKK di Desa Cimanuk. 
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 Potensi didesa Cimanuk adalah terletak pada pengolahan abon lele 

dimana masyarakat desa Cimanuk berpenghasilan dari cara mereka 

membuat abon lele. Pengolahan abon lele ini kurangnya biaya yang 

tertunda dari pemerintah setempat. Belum adanya pencatatan 

keuangan untuk mengetahui besar kecilnya laba yang dihasilkan 

oleh pelaku usaha menyebabkan usaha ini tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

 Pada usaha abon lele di desa Cimanuk pelaku usaha masih 

menggunakan cara pemasaran yang sederhana. Hal ini, yang 

menyebabkan abon lele belum bias memasuki pasar yang lebih 

besar. Kurangnya promosi menyebabkan hanya pembeli dari 

kalangan masyarakat sekitar saja, sehingga sulit untuk melakukan 

pemasaran keluar daerah desa cimanuk. 

 Pada usaha kebun Rosalia desa Cimanuk masih menggunakan 

poster yang sederhana. Hal ini yang menyebabkan kebun Rosalia 

belum terlihat lebih menarik. 

 
 
 

2.2.2 Perumusan Masalah 

 
Rumusan  masalah  yang  dapat  diambil  dari  lokasi  dan  rencana 

kegiatan adalah : 

 Belum tersedianya website di desa Cimanuk. 

 
 Belum terdapatnya mata pelajaran TIK ( Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) di SDN 11 Cimanuk. 
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MASALAH 

Tidak adanya Website 

 

  

 
SOLUSI 

Membuat Website desa agar 

informasi desa, potensi desa, 

dan kegiatan yang ada didesa 

Cimanuk dapat di publikasikan 

di seluruh masyarakat luar. 

 

 
 

 

 Masyarakat cimanuk belum adanya perhitungan sistematis 

tentang buku tabungan kas di Kebun Rosalia Cimanuk. 

 Belum  adanya  perhitungan  sistematis  laporan  keuangan 

abon lele. 

 Pemasaran  usaha  abon  lele  belum  menggunakan  media 

sosial. 

 Pada  kebun  Rosalia  masih  menggunakan  poster  yang 

sederhana. 

 Belum terdapatnya data kegiatan PKK Desa Cimanuk, 
 
 
 
 

2.2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

 
Dalam pemecahan permasalahan diatas maka adapun solusi yang 

dapat diambil seperti dibawah ini: 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 
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MASALAH 

Belum terdapat mata pelajaran 

TIK di SDN Cimanuk 

 

  

 
SOLUSI 

Mengajarkan kepada murid SDN 11 

Cimanuk dasar- dasar komputer 

serta manfaat teknologi informasi 

 

 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 
 
 
 
 

3. MASALAH 

Belum adanya perhitungan 

sistematis tabungan kas bagi kebun 

Rosalia dan ibu- ibu KWT 
 

  

 
 

SOLUSI 

Mengadakan sosialisasi tentang 

buku tabungan kas 

 
 

Gambar 2.6 
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MASALAH 

Belum adanya perhitungan 

sistematis laporan kuangan abon 

lele 

  

  
 

SOLUSI 

Mengadakan sosialisasi tentang 

laporan keuangan 

 

 

 

MASALAH 

Belum adanya data kegiatan 

PKK 

 

  
  
   
 

SOLUSI 
Membuat data kegiatan PKK, 

untuk di Balai Desa 

 

 

 
 
 
 

4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.8 



23  

 

MASALAH 

Pemasaran Abon Lele belum 

menggunakan Media Sosial 

  

  
 

SOLUSI 

Memasarkan produk dengan 

media sosial 

 

 

MASALAH 
Pada kebun Rosalia masih 

menggunakan poster yang 

sederhana 

  

 
 

SOLUSI 

Dengan membuat banner 

kebun Rosalia 

 

 

 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.9 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.10 

 
 
 
 
 

2.2.4Tujuan Pemecahan Masalah 
 

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat  (PKPM) antara lain : 

 Untuk membuat suatu system informasi desa berupa website 

 
 Untuk memberikan pelatihan ilmu komputer kepada murid 

SD 
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 Memberikan penyuluhan tentang tabungan kas kepada   ibu- 

ibu KWT 

 Memberikan penyuluhan anggaran kepada ibu PKK 

 
 Memberikan metode pemasaran melalui teknologi informasi 

pada usaha abon lele 

 Memberikan inovasi pada kebun rosalia 

 
 Untuk membuat masyarakat mengetahui data kegiatan PKK. 

 
 
 
 
 

2.2.5 Manfaat 
 

Manfaat dari program perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

 
 Desa cimanuk memiliki Website 

 
 Usaha abon lele dan kebun rosalia lebih produktif lagi dengan 

adanya inovasi banner dan bisnis berkembang lebih baik 

 Siswa/i  jadi  lebih  mengerti  perkembangan  teknologi  komputer 

saat ini. 

 

 
 
 
 

2.2.6 Sasaran Objek 
 

Sasaran objek dalam program kegiatan ini ditujukan pada UKM 

Abon Lele di desa Cimanuk, Kecamatan Waylima, Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung. Alasan di pilihnya objek ini adalah 

karena UKM merupakan salah satu faktor pembangun di suatu 

daerah, UKM ini sangat terbatas dengan informasi sehingga 

perkembangan usaha di Lampung sangatlah susah untuk berkembang 
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karena kurangnya proses pemasaran, keuangan dan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini sasaran objek yang ada di desa Cimanuk 

yaitu usaha abon lele.Alasan objek ini, karena usaha abon lele masih 

melakukan model bisnis lama sehingga kurang dilirik oleh 

masyarakat desa Cimanuk maupun masyarakat luar desa. 

2.2.7 Rencana Kegiatan Kelompok 
 

Adapun rencana kegiatan kami selama berada di desa cimanuk 

sebagai berikut  : 

1. Rencana kegiatan individu (Slamet Aldian) 

 
No 

 
. 

Rencana 

 
Kegiatan 

Tujuan Penyelesaia 
 

n (Hari) 

Keteranga 

 
n 

1 Mengembangka 

 
n website untuk 

desa Cimanuk 

kecamatan Way 

Lima, Kab. 

Pesawaran. 

Meningkatkan 

 
website desa 

untuk 

membantu 

desa Cimanuk 

agar 

Informasi 

desa, potensi 

desa  dan 

kegiatan yang 

ada di desa 

Cimanuk 

 Terlaksana 
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  dapat 

 
dipublikasika 

n ke seleuruh 

masyarakat ke 

luar. 

  

2 Melakukan 

 
pelatihan ilmu 

komputer  di 

SDN  11 

 
Cimanuk 

Untuk 

 
mengajarkan 

mereka dasar- 

dasar 

komputer 

serta  manfaat 

teknologi 

informasi. 

2 Hari Terlaksana 

 

 

2. Rencana kegiatan individu (Nabilla Maulidia Faradilla) 

 
No 

 
. 

Rencana 

 
Kegiatan 

Tujuan Penyelesaia 

 
n (Hari) 

Keteranga 

 
n 

1 Sosialisasi 

 
tentang 

laporan 

keuangan 

kepada 

masyaraka 

Mensosialisasika 

 
n laporan 

keuangan 

sehingga 

masyarakat  desa 

Cimanuk  lebih 

1 Hari Terlaksana 
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 t desa 

 
Cimanuk 

mengerti tentang 

 
pentingnya 

laporan 

keuangan untuk 

UKM  dan 

Individu 

  

 

 

3. Rencana kegiatan individu (Ani Septianingsih) 

 
No 

 
. 

Rencana 

 
Kegiatan 

Tujuan Penyelesaia 

 
n (Hari) 

Keteranga 

 
n 

1 Sosialisasi 

 
tentang 

tabungan 

kas 

kepada 

masyaraka 

t desa 

Cimanuk 

Mensosialisasika 

 
n bagaimana 

menghitung 

tabungan kas 

sehingga tidak 

salah 

menghitung uang 

tabungan kas 

1 Hari Terlaksana 

 

 

4. Rencana Kegiatan Individu (Afrega Pratiwi) 

 
No Rencana 

 
Kegiatan 

Tujuan Penyelesaian 

 
(Hari) 

Keterangan 

1 Pemasaran Agar  produk 1 Hari Terlaksana 
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 produk 

 
usaha abon 

lele melalui 

medis sosial 

lebih dikenal 

 
oleh 

masyarakat 

di  luar  desa 

Cimanuk, 

serta 

memudahkan 

pemasaran 

secara luas 

  

 

 

5. Rencana kegiatan indovidu (Rizky Apriyanto) 

 
No. Rencana 

 
kegiatan 

Tujuan Penyelesaian 

 
(Hari) 

Keterangan 

1 Membuat 

 
banner 

kebon 

rosalia ibu- 

ibu KWT 

Dapat 

 
memberikan 

warna baru 

pada 

tampilan 

kebun 

rosalia 

sehingga 

memiliki 

ciri khas 

tersendiri 

3 Hari Terlaksana 
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6. Rencana kegiatan individu (Widiya Noviana) 

 
No. Rencana 

 
kegiatan 

Tujuan Penyelesaian 

 
(Hari) 

Keterangan 

1 Pembuatan 

 
data 

kegiatan 

PKK desa 

Cimanuk 

Agar 

 
masyarakat 

dapat 

mengetahui 

data 

kegiatan 

PKK desa 

Cimanuk 

7 Hari Terlaksana 

 

 

7. Rencarna kegiatan kelompok 

 
No 

 
. 

Rencana 

 
Kegiatan 

Tujuan Penyelesaia 

 
n (Hari) 

Keteranga 

 
n 

1 Partisipasi 

 
kelompok 

 
85 PKPM 

IBI 

Darmajaya 

dalam 

rangka 

Membangkitka 

n nama sekolah 

SDN  11 

Cimanuk 

5 Hari Terlaksana 
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 pentas 

 
drama di 

Desa 

Cimanuk 

   

2 Mengadaka 

 
n senam 

sehat 

bersama 

masyarakat 

desa 

Cimanuk 

Dapat  menjaga 

 
kesehatan  dan 

mengurangi 

stress untuk 

nasyarakat  

desa Cimanuk 

6 Hari Terlaksana 
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BAB III 

PELAKSANAAN  KEGIATAN 

1. Laporan Kegiatan Individu 

Nama : Slamet Aldian 

NPM              : 1611050146 

 
Jurusan         : Sistem Informasi 

 
 
 
 

“Pengenalan Blog/Website Desa di Desa Cimanuk, Kec. Way Lima, 

Pesawaran” 

 
 

Gambar 3.1 

 
Dari hasil survey lapangan atau observasi yang telah dilakukan oleh 

Mahasiswa PKPM IBI DARMAJAYA, diketahui Desa Cimanuk terdapat 

temuan permasalahan dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi.Masyarakat juga kurang fasilitas teknologi yang memadai dan 

sulitnya akses internet, hal tersebut yang membuat sulitnya teknologi 

informasi didesa cimanuk.Sehingga menyebabkan keterlambatan Desa 

menyerap informasi terbaru dalam menyesuaikan diri terhadap kemajuan- 
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kemajuan teknologi. Alas an inilah yang menjadikan Mahasiswa IBI 

DARMAJAYA melalui program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat) membantu pemerintahan Desa memperkenalkan Desa 

Cimanuk kepada masyarakat luas melalui sebuah media elektronik yaitu 

akan dibuatnya sebuah Website Desa. Sehingga diharapkan masyarakat 

akan mudah mendapatkan informasi mengenai Desa Cimanuk, dan potensi 

Desa pun akan dilihat oleh masyarakat Indonesia. 

 
 
 

Tujuan kegiatan: 

 
 Untuk memberikan sosialisasi mengenai sistem informasi desa. 

 
 Membangun  sistem  informasi  desa,  sehingga  masyarakat  akan 

lebih mudah mendapatkan informasi mengenai Desa Cimanuk. 

 
 
 
 

“Pelatihan Komputer kepada Siswa/i SDN 11 Cimanuk” 

 

 
 

Gambar 3.2 
 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan 

memberikan   banyak   perubahan   yang   terjadi   saat   ini   baik   didunia 
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pendidikan ataupun yang lainnya, saat ini sangat mudah bagi kita untuk 

mencari informasi diluar sana baik yang positif ataupun yang negatif. 

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), 

kami mengajarkan kepada adik-adik SDN 11 Cimanuk bagaimana cara 

menggunakan komputer serta manfaat dari komputer tersebut. 

Pelatihan komputer yang dilakukan di SDN 11 Cimanuk, disambut dengan 

baik oleh guru-guru beserta staf yang ada disekolah tersebut.Anak-anak 

pun sangat berantusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan komputer yang 

diberikan kepada mereka, walaupun hanya dalam waktu 2 hari mereka 

sangat bersemangat mengikuti pelatihan tersebut. 

Kami memberikan ilmu pelajaran tentang komputer sebelumnya belum 

pernah diberikan oleh guru-guru yang ada disekolah tersebut. Dengan 

memperkenal-kan komputer kepada mereka sehingga mereka tau 

bagaimana mudahnya untuk mencari informasi saat ini dan bagaimana 

cara mengoprasikan komputer sehingga mereka bias mengerti atau 

menggunakan komputer. 
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2. Laporan Kegiatan Individu 

 
Nama : Nabilla Maulidia Faradilla 

NPM : 1612120174 

Jurusan         : Akuntansi 
 
 
 
 

“Sosialisai Laporan Keuangan Kepada Masyarakat Desa Cimanuk” 

 

 
 

Gambar 3.3 
 

Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui Kas masuk dan 

Kas keluar dalam bisnis dan mengukur target yang ditentukan, untuk 

mengetahui laba-rugi untuk bisnis yang dijalani, juga mengetahui dari 

mana sumber keuangan yang didapat. Dalam menjalankan bisnis 

masyarakat akan dapat lebih mengetahui bagaiman langkah-langkah 

membuat laporan keuangan UKM yang baik dan benar mengingat laporan 

keuangan sangat diperlukan dalam menjalankan Bisnis/Usaha. Masyarakat 

juga bisa mengetahui bagaimana cara memisahkan uang pribadi dengan 

usaha, mengumpulkan bukti transaksi, meringkas laporan keuangan dan 

sebagainya dalam laporan keuangan. Tetapi hal ini masih sedikit dilakukan 
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oleh pelaku Usaha kecil menengah (UKM) didesa Cimanuk. Maka dari itu 

kami kelompok PKPM didesa Cimanuk mensosialisasikan apa itu laporan 

keuangan. 

Dengan adanya sosialisasi laporan keuangan masyarakat Desa jadi lebih 

memahami apa itu laporan keuangan. 

Tujuan Kegiatan : 

 
 Masyarakat dapat mengetahui tata cara dalam menyusun laporan 

keuangan secara sistematis 
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3. Laporan Kegiatan Individu 

Nama : Ani Septianingsih 

NPM              : 1612110368 

 
Jurusan         : Manajemen (Keuangan) 

 
 
 
 

“Sosialisai Tabungan Kas Kepada Ibu KWT Kebun Rosalia” 

 

 
 

 

Gambar 3.4 
 

Pada Desa Cimanuk banyak yang belum mengetahui atau mengerti 

sistematis perhitungan simpan pinjam uang kas sehingga masyarakat 

sering salah menghitung. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM), kami memberi tahu pengetahuan tentang 

tata cara simpan pinjam tabungan  kas secara sistematis. 

Tujuan Kegiatan : 

 
 Dapat mengetahui perhitungan sistematis 

 
 Dapat membuka wawasan sebagai tabungan jangka panjang 
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4. Laporan Kegiatan Individu 

Nama : Afrega Pratiwi 

NPM              : 1612110022 

 
Jurusan         : Manajemen (SDM) 

 
 
 
 

“Pemasaran Produk Usaha Abon Lele Melalui Media Sosial” 

 

 
 

Gambar 3.5 
 

Produk abon lele hanyalah mengandalkan pemesanan dari konsumen, dan 

cara pemasarannya pun masih hanya dikalangan lingkungan Desa 

Cimanuk. Sehingga dalam produksi penjualannya hanya sedikit. Dengan 

adanya kegiatan ini, kami memberi solusi dengan cara pengembangan 

bisnis produk dengan media social, karena perkembangan zaman saat ini 

sangatlah pesat dan penggunaan internet sangat meluas. Dengan 

memasarkan produk abon lele ke media social seperti website, Instagram 

dan Facebook membuat pemasaran produk abon lele semakin meluas 

bukan hanya tingkat kecamatan namun dapat meluas ke tingkat daerah. 
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Pemasaran produk melalui media social sangatlah membantu dalam proses 

pemasaran karena tidak dapat dipungkiri bahwa media social mempunyai 

pengaruh besar sebagai tempat pengumpulan informasi dan salah satu 

strategi pemasaran yang efektif. 

Tak dapat dipungkiri bahwa media social seperti Instagram, Facebook dan 

aplikasi messenger seperti Line, Whatsapp dan sebagainya bukanlah hal 

yang tabuh di kalangan masyarakat.Tidak heran bahwa media social saat 

ini digunakan sebagai alternative bagi setiap pemilik bisnis untuk 

memasarkan produk atau memperkenalkan bisnisnya dengan 

cepat.Memasarkan produk yang kita miliki melalui jasa media social 

adalah salah satu strategi pemasaran yang efektif, mengingat besarnya 

pengaruh media social ini sebagai tempat pengumpulan informasi bagi 

aspek dan lapisan masyarakat modern saat zaman sekarang. 
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5. Laporan Kegiatan Individu 

Nama : Rizky Apriyanto 

NPM              : 1512110269 

 
Jurusan         : Manajemen (SDM) 

 
 
 
 

“Membuat Banner Kebun Rosalia Ibu-ibu KWT” 

 

 

 
Gambar 3.6 

 
 
 
 

Kebun Rosalia yang ada di Desa Cimanuk Kec.Way Lima merupakan 

usaha perkebunan milik ibu-ibu KWT (Kelompok Wanita Tani).Belum 

memiliki banner dalam rumah bibit organik sehingga masyarakat luar 

kurang mengetahui bahwa adanya rumah bibit dan penjualan bibit organic, 

hanya beberapa masyarakat disekitar mengehtahui adanya rumah bibit dan 

penjualan. 

Dengan adanya kegiatan ini kami memberikan solusi untuk “Kebun 

Rosmalia”  yang  dikelola  oleh  ibu-ibu  KWT  dengan  memberikan  ide 
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inovasi sekarang terhadap poster atau banner agar terlihat rapih, lebih 

menarik dan dapat diketahui masyarakat luar. 

Dengan diberikan penambahan pembuatan banner tersebut sehingga 

masyarakat lebih mengetahui penjualan bibit tersebut dan juga dapat 

membantu dalam proses pemasarannya dan sebagai alat bantu promosi 

karena dengan adanya sebuah Banner dapat menunjukkan tempat 

penjualan bibit organic berada dilokasi tersebut. 
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6. Laporan Kegiatan Individu 

Nama : Widiya Noviana 

NPM              : 1612110433 

 
Jurusan         : Manajemen (SDM) 

 
 
 
 

“Membuat Data Kegiatan PKK Desa Cimanuk” 

 

 

 
Gambar 3.7 

 
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat 

dengan kurangnya teknologi informasi di Desa ini sehingga masyarakat 

kurang mengetahui data kegiatan PKK Desa Cimanuk.Dengan adanya 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), kami membuat 

dan mengembangkan kembali data kegiatan PKK Desa Cimanuk. Adapun 

data-data tersebut diambil dan disusun melalaui Dusun-dusun yang ada di 

Desa Cimanuk yang terdiri dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 sehingga, 

masyarakat dapat mengetahui kegiatan PKK dari tiap Dusun-dusun yang 

ada di Desa Cimanuk. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

4.1 Pembahasan 
 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan bentuk pendidikan 

pengayaan pengetahuan dan pemberdayaan kemampuan yang langsung 

menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah setempat dalam 

mengembangkan dan mengelola daerah potensial yang menjadi sasaran, yaitu 

yang memiliki keanekargaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang slama 

ini belum dikelola dengan baik serta membangun system informasi desa guna 

meningkatkan manajemen pemerintahan desa. Selain itu kegiatan PKPM 

merupakan suatu bentuk penerapan dedikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

sehingga hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang 

sarjana. Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di desa cimanuk program dan 

kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuan nya sesuai 

dengan harapan adalah : 

 Program Pengenalan Web Desa Cimanuk (Slamet Aldian) 
 

Merupakan program utama dan pokok yang wajib dikerjakan dan 

dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer IBI DARMAJAYA 

yang sedang melaksanakan tugas pengabdian masyarakat .tujuan dan 

maksud dari pembuatan web ini adalah untuk mengenalkan desa baik 

mengenai system pemerintahan, Potensi Desa maupun berita berita 

kegiatan Desa Cimanuk kepada masyarakat luas secara elektronik. Hasil 

nya berupa membantu pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan 
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administrasi kepada masyarakat Desa Cimanuk. Website resmi Desa 

Cimanuk bias di akses dengan domain http://desacimanuk.rf.gd 

 Pelatihan Komputer (Slamet Aldian) 
 

Bertujuan untuk pengenalan dasar tentang ilmu komputer agar kedepannya 

anak-anak sudah tidak asing lagi dengan komputer. Memiliki sekitar 30 

murid SDN 11 Cimanuk terdiri dari murid kelas 5 dan 6 kami dapat 

kesempatan mengajar didalam waktu pembelajaran dengan durasi waktu 3 

jam. 

 Sosialisasi Tentang Laporan Keuangan (Nabilla Maulidia F) 
 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses 

akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang 

disebut jurnal, kemudia secara periodic dari jurnal dikelompokkan ke 

dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dari 

proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.Dengan adanya 

sosialisasi ini diharapkan menambah wawasan tentang laporan keuangan 

bagi masyarakat Desa Cimanuk serta usaha mandiri yang ada di desa 

tersebut. 

 Sosialisasi Tentang Tabungan Kas (Ani Septianingsih) 
 

Pada Desa Cimanuk banyak yang belum mengetahui atau mengerti 

sistematis perhitungan simpan pinjam uang kas sehingga masyarakat 

sering salah menghitung. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM), kami memberi tahu pengetahuan tentang 

tata cara simpan pinjam tabungan kas secara sistematis. 

http://desacimanuk.rf.gd/
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 Pengembangan Bisnis Produk Abon Lele Pada Media Sosial (Afrega 

Pratiwi) 

Produk abon lele hanyalah mengandalkan pemesanan dari konsumen, dan 

cara   pemasarannya   pun   masih   hanya   dikalangan   lingkungan   Desa 

Cimanuk. Sehingga dalam produksi penjualannya hanya sedikit. Dengan 

adanya  kegiatan  ini,  kami  memberi  solusi  dengan  cara  pengembangan 

bisnis produk dengan media social, karena perkembangan zaman saat ini 

sangatlah pesat dan penggunaan internet sangat meluas. Dengan 

memasarkan produk abon lele ke media social seperti website, Instagram 

dan  Facebook  membuat  pemasaran  produk  abon  lele  semakin  meluas 

bukan hanya tingkat kecamatan namun dapat meluas ke tingkat daerah. 

Tahap yang telah dilakukan pada pengembangan bisnis ini adalah: 

-    Membuat media sosial Instagram dan Facebook 

 
 Pembuatan Banner Kebun Rosalia (Rizky Apriyanto) 

 
Banner yang berguna untuk mengetahui identitas Kebun atau Rumah 

Bibit, dari mulai paska proses penanaman hingga menjadi bibit dan sampai 

ke konsumen. Banner juga menjadi faktor penting yang mendorong 

konsumen agar lebih mengetahui rumah bibit tersebut. 

 Pembuatan Data Kegiatan PKK (Widiya Noviana) 
 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat 

dengan kurangnya teknologi informasi di Desa ini sehingga masyarakat 

kurang mengetahui data kegiatan PKK Desa Cimanuk.Dengan adanya 

kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), kami membuat 

dan mengembangkan kembali data kegiatan PKK Desa Cimanuk. Adapun 
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data-data tersebut diambil dan disusun melalaui Dusun-dusun yang ada di 

Desa Cimanuk yang terdiri dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 sehingga, 

masyarakat dapat mengetahui kegiatan PKK dari tiap Dusun-dusun yang 

ada di Desa Cimanuk. 

 
 
 

4.2 Evaluasi 

 
Di dalam pelaksanaan PKPM yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan 

di Desa Cimanuk 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 terlaksana selama kegiatan 

pengabdian masyarakat di Desa Cimanuk adalah program pelatihan 

komputer bagi aparatur desa. 

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 saja terjadi akibat penyesuaian situasi dan kondisi  yang 

memungkinkan atau tidak. Dibalik adanya kegiatan yang tidak terlaksana, 

terdapat kegiatan yang terjadi diluar perencanaan. Kegiatan tersebut adalah 

Bersih Bersih Kebun, dan membantu pembuatan property malam puncak 

HUT RI ke-74.Selain itu program yang diluar dugaan dan terlaksana yaitu 

partisipasi peserta PKPM IIB Darmajaya dalam rangka pentas drama SDN 

11 Cimanuk dan Membuat kegiatan senam bersama ibu-ibu PKK setiap 

seminggu 2 kali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran 

difokuskan pada pengembangan potensi Desa melalui pembangunan 

berkelanjutan disektor teknologi informasi dan ekonomi berbasis kearifan 

lokal yaitu peningkatan dan pengembangan usaha Abon Lele dan Kebun 

Rosalia dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat disimpulkan 

yaitu: 

a) Saat ini Desa Cimanuk telah memiliki blog Desa sebagai pusat informasi 

yang dapat diakses melalui situs web Desa yaitu http:// 

b) Pelatihan komputer bagi siswa dapat meningkatkan kompetensi anak- anak 

Desa dalam dunia teknologi. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk 

memotivasi generasi muda sejak dini agar selalu mau untuk mengeksplor 

kemampuan pribadi mereka masing-masing terutama dibidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

c) Sosialisasi tentang laporan keuangan yang diberikan kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

penyusunan laporan keuangan secara lebih efektif. 

d) Sosialisasi Tabungan Kas dapat membuat masyarakat mengetahui 

sistematis  perhitungan  tabungan  dan  simpan  pinjam  sehingga  masyarakat 
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tidak salah menghitung   dan juga dapat membuka wawasan kepada 

masyarakat tentang tata cara perhitungan tabungan kas. 

e) Meningkatkan pemasaran produk abon lele melalui media social dapat 

membantu usaha yang ada di Desa Cimanuk. 

f) Pemberian   inovasi   Banner/Logo   dapat   membantu   masyarakat   atau 

konsumen mengenal rumah bibit dan meningkatkan nilai jual bibit organic. 

g) Pembuatan data kegiatan siswa dapat membantu masyarakat mengetahui 

data-data kegiatan PKK yang ada di Desa Cimanuk. 

 
 
 
 

5.2 SARAN 

 
A. Untuk AparaturDesa 

 
Sebagai sarana pengolahan informasi kepada masyarakat Desa, blog 

http://desacimanuk.rf.gd sekiranya bisa dikelola dengan baik dan terus 

melakukan update mengenai berita atau informasi tebaru  Desa, 

sehingga masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan apa saja 

yang ada di Desa Cimanuk. 

B. Untuk Masyarakat Desa Cimanuk 

 
1. Mencari dan mengali apa saja potensi-potensi yang ada didalam 

Desa, untuk dapat diolah dan dikembangkan baik secara mandiri 

ataupun kelompok untuk menambah penghasilan warga Desa dan 

membuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka 

pengangguran yang ada di Desa Cimanuk. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam kegitatan organisasi Desa 

http://desacimanuk.rf.gd/
http://desacimanuk.rf.gd/
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yang  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  pengembangankarakter 

masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia. 

C. Untuk Insitusi 
 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan 

nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam 

diri, sehingga tercipatanya empati dalam diri mahasiswa melalui 

program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 

2. Kedepannya dalam melaksanaan 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. 

 


