BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1 Pembahasan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari pengabdian diri
mahasiswa IBI Darmajaya kepada masyarakat desa untuk memberikan dampak positif serta
membantu memajukan desa dengan melakukan inovasi mengembangkan pemasaran melalui
IPTEK guna meningkatkan pembangunan yang ada Desa Banjar Negeri.Selain itu kegiatan
PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,
sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang sarjana.
Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Desa Banjar Negeri program dan kegiatan
penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan harapan adalah :

4.1.1 Program Pengembangan Inovasi Produk
Produk belum banyak memiliki inovasi serta warna hanya inovasi tirai untuk acara
pernikahan adat lampung warnanya pun hanya untuk adat sehingga disini kami
berinovasi dengan membuat berbagai macam produk seperti totbag,dompet,dan
slimbag yang mengikut perkembangan jaman sekarang.

4.1.2 Pembuatan Desain Label Kebung Tikhai
UKM ini belum memiliki nama label untuk kemasan kebung tikhai terserbut maka dari
itu kami membuat dan mendesign label untuk digunakan setelah pengemasan, dengan
adanya label memberikan informasi mengenai produk kebung tikhai.

4.1.3 Program Pengemasan/Packaging

Usaha kebung tikhai ini menggunakan kemasan plastik biasa sehingga tidak menarik,
dan akhirnya kami berinovasi dalam pengemasan produk dengan menggunakan plastik
PP bening yang bertujuan agar produk tersebut lebih menarik.

4.1.4

Program Pembuatan Laporan Keuangan
Kegiatan laporan keuangan membantu pemilik UKM yang tadinya belum mengenal
apa itu laporan keuangan sehingga menjadi tau dan pemilik UKM dapat
mengimplementasikan ilmu laporan keuangan kedalam pembuatan prooduk UKM
sehingga penjualan dan laba yang didapatkan dapat dengan mudah dihitung dan
dengan menguasai laporan keuangan sederhana pemilik UKM dapat dengan mudah
untuk menghitung seluruh produksinya.

4.1.5

Program Pembatan Web
UKM kebung tikhai sebelumnya tidak memiliki web sehingga UKM kebung tikhai
belum banyak di ketahui banyak orang hanya masyarakat sekitar dan orang
tertentusaja yang tau. Maka dari itu tujuan dibuatnya program web ini untuk
membantu mempublikasikan atau memberikan informasi mengenai usaha kebung
tikhai.

4.2

Program Tambahan

4.2.1

Program Partisipasi dalam Merayakan malam puncak HUT RI ke 74
Bertepatan pada bulan Agustus masyarakat Desa Banjar Negeri mengadakan
perlombaan serta adanya jalan sehat yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2019.
Sebelum malam puncak HUT RI kami mahasiswa beserta karang tarunan Desa Banjar

Negeri mengadakan persepiapan serta pembentukan panita untuk acara jalan sehat
tersebut sehingga akan berjalan dengan lancar. Hasil kegiatan ini adalah mahasiswa
PKPM bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat terbantu dalam merayakan
HUT RI Ke 74 karena mahasiswa PKPM ikut berpartisipasi kepantian, penjurian dan
lain-lain.

Gambar 4.1: Rangkaian HUT RI KE-74
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Gambar 4.2 Rangkaian HUT RI Ke-74

4.2.2

Program Sosialisasi Seminar
Tambahan kegiatan lainnya dengan mengadakan Seminar Berkarya dengan Media
Sosial. Dalam kegiatan Seminar Berkarya dengan Media Sosial tersebut kami
menghadirkan pemateri untuk mengisi Seminar Berkarya dengan Media Sosial yaitu
Kasi Infrastruktur TI dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran Bapak
Firman Falani, S.Kom., M.M dan Konten Kreator Ikram Afro Attami, S.Kom. yang

bertujuan dengan ada seminar ini mampu menggunakan media sosial secara baik
ataupun efektif sehingga bisa menghasilkan pendapatan dengan melalui media sosial.

Gamba 4.3: Kegiatan Seminar

Gambar 4.4 Kegiatan Seminar

4.2 Evaluasi
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Banjar Negeri.
Pada dasarnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang harus
di evaluasi secara umum diantaranya :
A. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan.
B. Persefektif 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.

