
 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

4.1 Pembahasan 

Tridharma PT yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Pengayaan, pengetahuan dan 

pemberdayaan kemampuan secara langsung kepada masyarakat 

menyesuaikan apa yang di butuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah 

setempat dalam mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di 

daerah-daerah tersebut yaitu daerah yang memiliki keanekaragaman hasil 

bumi atau komunitas unggulan yang selama ini belum di kelola dengan 

baik serta membangun sistem informasi desa guna meningkatkan akan 

informasi dan manajemen desa. Selain itu kegiatan PKPM merupakan 

suatu bentuk pengabdian sehingga merupakan suatu kewajiban yang harus 

di laksanakan oleh sarjana. 

Selama berlangsung kegiatan PKPM di desa Tengkujuh Kecamatan 

Kalianda program dan kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat 

tercapai tujuan sesuai dengan harapan adalah : 

4.1.1 Program pembuatan akun Instagram 

Program pembuatan akun instargam ini diberikan kepada UMKM 

AKSESORIS YANA HANDICRAFT guna untuk  mempromosikan 

produk di dunia maya karena dengan perkembangan teknologi di era 

digital ini sangat penting untuk memasarkan produk UMKM ke 

media social agar masyarakat luas lebih mudah untuk mengenali 

usaha tersebut. Dengan hadirnya kami mahasiswa PKPM IBI 

Darnajaya membantu dalam pemasaran melalui pembuatan akun E-

commerce yang kami berikan untuk mengembangkan  UMKM 

Aksesoris Yana Handicraft yang ada di desa Tengkujuh. Berikut ini 
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adalah hasil gambar pembuatan akun E-commerce dengan 

Instargam seperti dibawah ini : 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Akun Instagran Yana Handicraft 

 

4.1.2 Program Pembuatan Akun Facebook. 

Program pembuatan akun Facebook ini diberikan kepada UMKM 

AKSESORIS YANA HANDICRAFT guna untuk  mempromosikan 

produk di dunia maya karena dengan perkembangan teknologi di era 

digital ini sangat penting untuk memasarkan produk UMKM ke 

media social agar masyarakat luas lebih mudah untuk mengenali 

usaha tersebut. Dengan hadirnya kami mahasiswa PKPM IBI 

Darnajaya membantu dalam pemasaran melaui pembuatan akun E-

commerce yang kami berikan untuk mengembangkan  UMKM 

Aksesoris Yana Handicraft yang ada di desa Tengkujuh. Berikut ini 
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adalah hasil gambar pembuatan akun E-commerce dengan Facebook 

seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 4.2 Akun Instagram Yana Handicraft 

 

4.1.3 Melakukan Pelatihan Komputerisasi Dasar Untuk Aparatur  

Desa 

Program kegiatan pelatihan komputerisasi dasar ini diberikan kepada 

aparatur Desa  Tengkujuh. Guna untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan yang lebih  jauh lagi dari sebelumnya, dengan adanya 

pelatihan komputerisasi dasar ini sangat di berguna untuk aparatur 

desa, dan pada saat pelatihan tersebut aparatur  Desa  sangat antusias 

dalam menerima ilmu dalam pelatihan yang kami berikan kepada 

aparatur  desa Tengkujuh. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi 

manfaat bagi aparatur Desa Tengkujuh 
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4.1.4 Mengadakan Sosialisasi Tentang Dampak Pembuangan Sampah  

Sembarangan Di Desa Tengkujuh. 

Dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang sampah,cara 

mebuang sampah, pembedaan jenis sampah,pengelolahan 

sampah,dampak yang di hasilkan dari pembuangan sampah, dan 

solusi dalam mencegah pembuangan sampah sembarangan.keluaran 

yang diharakan  dari kegiatan ini adalah  masyarakat dapat lebih 

memperhatikan tentang sampah agar tercipta nya estetika lingkungan 

yang baik dan mencegah terjadinya bencana yang di hasilkan oleh 

pembunagan sampah sembarangan. 

4.1.5 Mengadakan Bimbingan Belajar Di SDN 1 Kota Guring 

Setiap seminggu sekali kami melakukan salah satu rencana kegiatan 

kami yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak kampung 

dengan mengadakan Bimbingan belajar dengan target anak-anak 

sekitar yang ingin belajar. Untuk mata pelajaran yang kami ajarkan 

adalah sesuai dengan anak yang kami bimbing agar nilai atau 

prestasi di sekolah nya meningkat serta menambah ilmu atau 

Wawasan. 

4.1.6 Mengadakan kegiatan lomba dalam memperingati HUT RI ke - 

74 

Dalam  memperingati HUT RI banyak sekali perlombaan yang kami 

adakan guna untuk memeriahkan HUT RI. Perlombaan di ikuti oleh  

anak-anak hingga orang tua yang  sangat antusias sekali mengikuti  

perlombaan. Lomba berlangsung meriah dengan suasanan penuh 

dengan keceriaan,gelak tawa, dan kekeluargaan yang begitu erat. 

Hadiah yang disediakan pun banyak dan beragam termasuk 

diantaranya adalah dooprize jalan santai yang diundi diakhir acara. 

Sebelum melakukan kegiatan lomba, terlebih dahulu diadakan 

tasyakuran secara sederhana dan berdoa bersama. 
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4.1.7 Mengadakan Malam Perpisahan  

Tidak terasa PKPM  sudah mencapai  akhir bulan. Apa yang didapat 

melalui PKPM merupakan sebuah pelajaran yang sangat 

berharga.Terimakasih untuk semua yang telah ikut serta dalam 

membantu selama PKPM. Seperti sebuah Perumpaaan, perjumpaan 

dan perpisahan seperti dua sisi koin, jadi jika ada perjumpaan maka 

ada pula perpisahan,namun perpisahaan  tidak ada akan memutuskan 

silahturahmi.Terimakasih semuanya.Malam perpisahan dilaksanakan 

di desa Tengkujuh kecamatan Kalianda kabupaten Lanpung 

Selatan.Memepersembahkan  acara Acoustic, Door Prize dan 

Penyeraan  Plakat.Acara tersebut dapat terlaksana dengan meriah 

karna dukungan dari berbagai pihak yang terkait.Acara ini salah satu 

rasa syukur karena  mahasiswa PKPM  di desa Tengkujuh yang telah 

menjalankan semua program kerja yang ditentukan.Semoga acara ini 

dapat mempererat  silahturahmi antara masyarakat Desa Tengkujuh 

dengan mahasiswa IBI DARMAJAYA. 

4.2    Evaluasi  

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas 

segala pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, 

antara lain: 

 

4.2.1 Kelebihan 

a.   Sumber Daya Manusia di Desa Tengkujuh sangat ramah tamah. 

b. Tersedianya media komputerisasi sebagai alat bantu untuk 

pendataan segala macam berkas. 

c. Tersedianya jaringan yang sangat lancar untuk mengakses 

berbagai   sumber informasi yang dibutuhkan. 
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4.2.2 Kekurangan 

a.  Kurangnya kesadaran diri dalam pembuangan sampah. 

b. Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang 

pentingnya mendirikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

guna memajukan desa. 

c. Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di 

Desa Tengkujuh dengan maksimal
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