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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1

Pembahasan
Berbagai upaya dan usaha yang telah di lakukan melalui berbagai kegiatan
tentunya membuahkan suatu hasil dari tercapainya program atau tujuan
yang sudah di tentukan dan di terapkan pada objek yang menjadi sasaran,
dalam proses menjalani program yang telah di tentukan tentunya mengalami
berbagai masalah dan tantangan yang di hadapi, sehingga adanya program
yang terlaksana dan tidak terlaksana serta munculnya program baru di luar
yang telah di tetapkan, sehubungan dengan itu maka perlu adanya
pembahasan dari hasil yang telah tercapai.

Setelah melakukan konsultasi bersama aparat desa dan masyarakat Desa
Pancasila maka di dapatkan hasil berupa rincian masalah yang di hadapi di desa
tersebut, sebagaimana diperlukan dalam menentukan langkah yang akan di
lakukan selanjutnya. Sebagai bentuk nyata dalam pengabdian masyarakat kami
membuat gapura perbatasan antar dusun supaya masyarakat pun merasakan
kepeduliaan mahasiswa dalam membangun desa.
Kegiatan selanjutnya yang di lakukan adalah mengunjungi usaha
masyarakat

Desa

Pancasila

yang

membutuhkan

bantuan

dalam

perkembangannya dan yang menjadi fokus utama dalam pengembangan
usaha Talikur yang di olah menjadi gantungan kunci dan brosee, karena
usaha yang di lakukan relatif mudah dalam proses pengembangan usaha dan
dapat di lakukan inovasi.
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Upaya yang di lakukan dalam membantu UKM Talikur salah satunya adalah
dengan melakukan pelatihan kepada Ibu Entina selaku pemilik nilla
collection supaya lebih mampu berperan aktif dalam mengembangkan UKM
Talikur, menularkan ilmu pembuatan anggaran keuangan serta laporan
keuangan, yang sebelumnya hanya di lakukan penghitungan modal dan
penghasilan tanpa melakukan perincian, dari melakukan perincian maka
dapat dilihat pengeluaran bahan pokok dan dapat dijadikan bahan
pertimbangan dibutuhkan atau tidaknya pengeluaran tersebut.

Tambahan kegiataan lain dalam hal pengaktifkan karang taruna atau
pemuda – pemudi dan memperkuat interakasi warga serta memotivasi
masyarakat desa pancasila, kami melakukan program kegiatan dengan cara
melaksanakan seminar kewirausahaan. Dalam hal tersebut kami ikut
membantu masyarakat memotivasi diri mereka agar percaya diri dengan
potensi yang mereka dan desa miliki. Dan kami juga melakukan sosialisasi
atau edukasi ke SD, MI, SMP dan juga pengenalan tentang Darmajaya ke
Sekolahan SMA. Sosialisasi ke SD,MI, dan SMP yang tujuannya untuk
menambah ilmu tentang bagaimana menabung sejak di dini dari kecil,
dampak bahaya gadget, bahaya narkoba dan seks bebas, dan sosialisasi ke
SMA untuk memotivasi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik
lagi dari SMA ke Kuliah dan perkenalan Darmajaya .
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Selain itu kami mengajak pemuda – pemudi desa pancasila untuk bergabung
dalam kegiatan bersih – bersih masjid dan musholla yang ada di desa
pancasila dan kami mengadakan program Open Donasi untuk desa pancasila
khususnya donasi tersebut untuk disalurkan ke musholla,TPA, Perpustakaan
sekolah yang ada di desa pancasila yang lebih membutuhkan. Harapannya
dapat timbulnya rasa peduli antar sesama serta peduli terhadap lingkungan
sekitar agar dapat lebih nyaman dalam melakukan ibadah dan pembelajaran.

Dan kami juga membuatkan suatu peninggalan desa berupa perbatasan
dusun 4 dan dusun 6 yang berupa tugu atau gapura yang tujuannya untuk
memberikan suatu indentitas batas wilayah antara dusun 4 dan dusun 6.

Berbagai acara dan program kegiatan yang di lakukan sebagai bentuk
pengabdian masyrakat ditutup dengan acara doa dan makan bersama
sebelum kepulangan mahasiswa IBI Darmajaya.
Semua program terlaksana sesuai dengan rumusan masalah yang telah
ditentukan, dengan kerjasama antara masyarakat dan mahasiswa IBI
Darmajaya, program PKPM dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan dan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan setelah program
PKPM diselenggarakan.
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4.2

Evaluasi
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa
Pancasila. Pada dasarnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada
beberapa hal yang harus di evaluasi secara umum diantaranya :
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan
dilaksanakan.
2. Kurangnya dana untuk melaksanakan program.
3. Kurangnya Pengetahuan tentang tata cara penggunaan komputer di desa.
4. Kurang Aktifnya Karang Taruna di Desa Pancasila, serta adanya
perbedaan perspektif dikalangan kelompok pemuda-pemudi di desa
pancasila
5. Perspektif yang menganggap mahasiswa sebagai orang yang mengetahui
banyak dibandingkan dengan masyarakat.
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi dilapangan,
pelaksanaan PKPM selama satu bulan itu banyak ditemukan fakta baik
positif maupun negatif, hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat
berharga bagi kami.

Kehadiran peserta Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dalam
setiap kegiatan mendapat sambutan dan tanggapan positif dari masyarakat.
Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi dalam segala
kegiatan dimasyarakat.

