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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1

Pembahasan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan suatu bentuk
pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang langsung menyentuh pada
kebutuhan

masyarakat

maupun

pemerintah

setempat

dalam

mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di daerah daerah tersebut
yaitu daerah yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas
unggulan yang selama ini belum dikelola dengan baik serta membangun
sistem informasi desa guna meningkatkan akan informasi dan manajemen
desa. Selain itu kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikaasi
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang sarjana.

Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Desa Candimas Natar program
dan kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya
sesuai dengan harapan adalah:
4.1.1

Kegiatan Inovasi Pengolahan Jamur Tiram Menjadi Nugget Dan
Kerupuk Jamur Tiram Serta Pembukuan Resep Olahan Jamur
Tiram (Siti Khoeriah 1612110476)
Program ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana cara
membuat kerupuk dan nuget jamur tiram serta menjadikan UKM
budidaya jamur tiram memiliki inovasi untuk mengembangkan
usahanya menjadi lebih beragam dan menambah penghasilan UKM

4.1.2

Kegiatan Pembuatan Perhitungan HPP dan Laporan Laba/Rugi
Penjualan Jamur Tiram (Defi Rentama 1612120032)
Program ini bertujuan agar pemilik mengetahui besaran dana yang
dikeluarkan dalam memproduksi budidaya jamur tiram.
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4.1.3

Kegiatan Pembuatan Sosial Media (Wahyu Widayat Tulloh
1612110207)
Program ini bertujuan sebagai media pemasaran online supaya dapat
memasarkan produk dalam lingkup yang lebih luas.

4.1.4

Kegiatan Pembuatan Kemasan

dan Merek untuk Produk

Kerupuk Jamur Tiram ( Monita Ariyanti 1612110143)
Program ini bertujuan untuk lebih memperluas pemasaran produk dan
menarik peminat nugget dan kerupuk jamur tiram. Selain itu agar
dapat meningkatkan nilai jual pada produk. Dan dengan adanya
kemasan yang rapih dapat menarik konsumen untuk membeli produk
kerupuk dan nugget jamur tiram.

4.1.5

Kegiatan Pembuatan Video Dokumenter dan Pelatihan Dasar
Komputer dan Microsoft Office Word Kepada Siswa Kelas 6
SDN 04 Candimas. (Melinda Yumaeroh 1611050094)
Program dokumentasi kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
yang berlangsung selama 29 Hari, dimana setiap kegiatan dalam
dokumentasi dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan Program PKPM
yang akan datang. Serta pelajar SD dapat mengetahui dasar-dasar
Microsoft Office, untuk dijadikan bekal untuk masa yang akan datang.

4.1.6

Kegiatan Pembuatan Website Desa dan Website UKM Jamur
Tiram (Muhammad Fauzi Rizly 1611010074)
Program ini bertujuan Agar masyarakat luas lebih mengenal dan
mengetahui informasi tentang Desa Candimas dan memberikan
informasi sedikit manfaat, keuntungan jika berdagang secara online
dan mengetahui bentuk website seperti apa.
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4.2

Program Tambahan
Dalam pelaksanaan PKPM, kami merasa perlu dilaksanakannya program baru
diluar rencana yang telah kami buat sebelumnya, program tersebut antara lain
:
4.2.1

Pelatihan Kerajinan Tangan dari Stik Eskrim serta Sosialisasi
Manfaat Menabung Pada Usia Dini Pada Pelajar SD N 4
Candimas.
Pelatihan ini kami lakukan pada Pelajar di SDN 4 Candimas. Pada
pelatihan ini kami memberikan materi tentang manfaat menabung, dan
materi kerajinan dari pengelolaan limbah yang terbuang, serta
langsung mempraktikan pembuatan kerajinan dari stik es krim.

4.2.2

Pelatihan Pembuatan Web Dasar Dan Sosialisasi Penggunaan
Internet Secara Positif Pada Pelajar SMP N 5 Natar
Pelatihan ini kami lakukan pada Pelajar di SMP N 5 Natar. Pada
pelatihan ini kami memberikan materi dan langsung memptraktikan
pembuatan web serta mensosialisasikan pengunaan internet secara
positif meliputi bahaya penggunaan gadget secara berlebihan dan
bahaya penggunaan gadget bagi kesehatan mata.

4.2.3

Kegiatan Pembuatan Banner Rumah Kepala Dusun Dan RT di
Dusun Candimas IV
Pembuatan banner rumah kepala dusun dan RT ini merupakan salah
satu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah tamu yang datang
ke dusun Candimas IV saat akan mencari rumah Kepala Dusun dan
RT.

4.2.4

Kegiatan Senam Bersama Masyarakat Dusun Candimas IV
Kegiatan senam di dusun Candimas IV sebelumnya sudah ada, tetapi
semakin lama peminatnya semakin sedikit sehingga tidak berjalan
lagi. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan senam bersama agar
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masyarakat dusun Candimas IV kembali melakukan kegiatan senam
bersama rutin setiap minggunya.

4.2.5

Berpartisipasi Dalam Kegiatan Desa
Bertepatan dengan bulan Agustus 2019 yaitu bulan kemerdekaan
Republik Indonesia, dusun Candimas IV mengadakan beberapa
acara untuk memeriahkan HUT RI dan kami berkesempatan ikut
serta dalam acara HUT RI yang ke-74 di dusun Candimas IV Desa
Candimas. Acara meliputi Juri Lomba Karaoke, Panitia Malam
Puncak 17 Agustus, Gotong Royong, Bersih Desa, Dan Pengajian
Akbar. Semua acara berjalan dengan lancar dan meriah.

4.3

Evaluasi
Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas
segala pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan,
antara lain:
1. Kelebihan
a. Akses jaringan yang mendukung di Desa Candimas.
b. Sumber Daya Manusia di Desa Candimas ramah tamah dan sangat
peduli dengan lingkungan sekitar.
c. Tersedianya media komputerisasi sebagai alat bantu untuk pendataan
segala macam berkas.

2. Kekurangan
a. Kurang mendukungnya infrastruktur di Desa Candimas.
b. Setiap Sekolah Dasar di Desa Candimas masih membutuhkan tenaga
pengajar untuk membantu meningkatkan pendidikan agar lebih baik.
c. Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang pentingnya
mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna memajukan Desa.
d. Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa
Candimas dengan maksimal.

