BAB V

5.1

KESIMPULAN
Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) di desa Kuta Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten
Pesawaran difokuskan pada pengembangan UMKM berbasis kearifan
lokal, dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat disimpulkan
yaitu:
a. UMKM sudah memiliki logo atau merek sendiri.
b. UMKM sudah memiliki mitra usaha dibeberapa toko serta memanfaatkan
media sosial sebagai sarana penjualan.
c. Produk Peyek Melati sudah memiliki kemasan yang labih menarik dan
praktis.
d. UMKM Peyek Melati sudah memiliki produk unggulan yang berbeda dari
peyek lainnya.
e. Pemilik UMKM sudah bisa membuat sendiri laporan keuangan untuk
usahanya.
f. Pengelola UMKM telah mampu menghitung harga jual yang ingin
ditetapkan dengan harga yang kompetitif.
g. Pengelola UMKM Peyek Melati telah mampu membuat laporan keuangan
secara sederhana untuk mengetahui besaran laba yang dihasilkan.

5.2.

SARAN
5.2.1

Untuk UMKM Peyek Melati
Pengelola UMKM dapat terus berinovasi untuk rasa serta produk
yang dikelola dan melanjutkan mengelolan media sosial yang telah
kami buat sebagai sarana pemasaran secara online serta
melanjutkan pencatatan pembukuan untuk mengetahui setiap laba
yang didapat.

5.2.2

Untuk Aparatur Desa
Sebagai sarana pengolahan informasi kepada masyarakat desa,
website http://desakutadalom5657.epizy.com/titll.html 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 Kuta Dalom.

5.2.3

Untuk Masyarakat Desa Kuta Dalom
Masyarakat harus berani mengambil risiko dalam menghadapi
berbagai kendala yang terjadi didalam pelaksanaan usaha, serta
dapat memanfaatkan sistem informasi yang ada guna
mempermudahkan kegiatan usaha dan Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, bisnis dalam
kegitatan organisasi desa yang dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan
berakhlak mulia.

Lampiran-lampiran Kegiatan Desa

Gambar 1 pembuatan Video Profil Desa Kuta Dalom

Gambar 2 pemberian contoh peluang usaha pisang cruncy kepada ibu-ibu PKK

Gambar 3 kegiatan seminar membidik peluang usaha melalui entrepreneurship di
balai desa kuta dalom bersama ibu-ibu PKK dan karang Taruna dengan pemateri
Bapak Yoeyong Rahsel S.Pd., MM

Gambar 4 pelatihan dasar komputer dan sosialisasi dampak penggunaan gadget di
SDN 01 Kuta Dalom.

Gambar 5 pelaksanaan kegiatan senam bersama setiap hari jum`at..

Gambar 6 kegiatan gotong royong membersihkan masjid dan pengajian di masjid
jami`baiturrohim.

Gambar 7 pelaksanaan kegiatan Bimbingan belajar setiap hari minggu di MCK.

