
BAB V   

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Keaktifan dan kesediaan waktu masyarakat Desa Karang Anyar untuk turut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa 

PKPM IIB Darmajaya 2019 sangatlah antuias dalam membantu program 

kerja Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 2019. 

Serangkaian kegiatan Program Kerja dari Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat IIB Darmajaya tahun 2019 di Desa Karang Anyar Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Tanggamus yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan :  

a. Inovasi dan Pengembangan Produk UKM Desa 

Kegiatan ini membantu UKM Keripik Pisang dalam menghadirkan 

produk dengan varian rasa baru, yakni, keripik pisang rasa balado, 

origin coklat, jagung manis, dan keju manis yang disukai banyak 

orang dengan harapan dapat membantu dalam meningkatkan nilai 

tambah ekonomi di UKM tersebut. 

b. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan 

Kegiatan ini membantu masyarakat Desa Karang Anyar agar dapat 

lebih mengenal tentang Perkembangan Teknologi dan Inovasi Bisnis. 

c. Pelatihan membuat Laporan Keuangan UKM Keripik Pisang 

Kegiatan ini membantu pemilik UKM Keripik Pisang dalam 

menyusun laporan keuangan sederhana sehingga UKM telah memiliki 
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laporan keuangan yang nantinya bisa terus dipakai untuk memantau 

keuntungan setiap produksi dan dapat terdata dengan jelas. 

Diharapkan melalui adanya kegiatan-kegiatan kami diatas, Masyarakat Desa 

Karang Anyar dapat menerima dengan baik dan ilmu-ilmu yang kami berikan 

dapat diimplementasikan dalam jangka panjang, walaupun Mahasiswa PKPM 

IIB Darmajaya 2016 sudah selesai dilaksanakan. 

 

5.2 Saran  

Pasca melaksanakan program kerja Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 2019 

yang disusun dengan laporan kelompok PKPM, maka kami dapat 

memberikan masukan dan saran yang mempunyai tujuan untuk memberikan 

informasi demi kebaikan seluru masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Tanggamus, yaitu : 

1. Kerjasama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terjalin antara 

masyarakat Desa Karang Anyar dengan Mahasiswa PKPM IIB 

Darmajaya selama ini untk dapat ditindak lanjuti dan dimanfaatkan 

dengan optimal oleh masyarakat setempat. 

2. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif guna 

menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 

3. Perlu adanya kesinambungan program dan koordinasi sehingga kerja 

pembangunan pihak Desa Karang Anyar dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. 

4. Perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana internal 

pekon untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya sehingga 
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masyarakat dapat menikmati dengan baik dan memanfaatkannya untuk 

kesejahteraan Desa Karang Anyar. 

 

Demikian masukan dan saran kami diatas oleh Masyarakat Desa Karang 

Anyar agar apa yang kami laksanakan selama ini bisa bermanfaat untuk 

pelaksanaan PKPM IIB Darmajaya selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


