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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

1.1 Pembahasan

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari

pengabdian diri mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat untuk

memberikan dampak positif agar kondisi masyarakat sasaran menjadi lebih baik

lagi dari sebelumnya dalam kaitannya pengembangan dan pengelolaan

daerah-daerah potensial yang menjadi sasaran,yaitu yang memiliki

keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama ini belum

dikelola dengan baik serta membangun sistem informasi kampung guna

meningkatkan manajemen pemerintahan 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 program dan

kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapattercapai tujuannya sesuai

dengan harapan adalah:

1. Pembuatan Desain Banner UKM Jeno Bordir , Sosialisasi mengenai

pengenalan tools Ms.Office kepada siswa/i SDN 4 Candimas dan Sosialisasi

mengenai pengenalan dasar HTML dan dampak penggunaan handphone

kepada siswa/i SMPN 5 Natar.( Zulfa Istifazah )

Program ini bertujuan agar info mengenai Jen Bordir mudah didapatkan

dan sebagai bentuk media promosi produk Jen Bordir. Untuk memberikan

informasi mengenai tools Ms.Office kepada anak–anak SDN 4 Candimas

seputar manfaat dan cara menggunakan Ms.Office yang benar. Untuk

memberikan informasi dampak penggunaan handphone dan pengenalan

dasar HTML kepada siswa/I SMPN5 Natar.
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2. Program Pembuatan perhitungan sederhana mengenai Harga Pokok

Penjualan (HPP). ( Trispada Sinta )

Program ini bertujuan Agar pemilik mengetahui besaran dana yang

dikeluarkan dalam memproduksi Kasur Lamat,Bantal Kursi dan Tempat

Tissue.

3. Sosialisasi Pentingnya Menabung sejak Dini Di SDN 4 Candimas dan

Pengembangan Sosial Media UKM Jen Bordir ( Eka Ratih Anggraini )

Program ini bertujuan untuk mengajak adik-adik SDN 4 Candimas

menabung sejak usia dini dan untuk lebih memperluas pemasaran produk

dan menarik peminat UKM Jen Bordir

4. Pembuatan Website Desa Candimas ( Yuda Septiawan )

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.

5. Rencana kegiatan Pengembangan inovasi kemasan dan pembuatan kartu

nama ( Muhammad Muchlis )

Program ini bertujuan Agar produk di kenal di kalangan luas dengan adanya

pengemasan yang yang diikutsertakan sosial media instagram, dan nomer

whatsapp di bagian plastik pengemasan agar memudahkan costumer untuk

pemesanan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai jual beli produk jen

bordir.

6. Mengolah Limbah Kain Bordir Menjadi Bros Cantik, Alas Kaki dan Tempat

Tissue.( Fitri Agustina )

Program ini bertujuan Agar limbah-limbah kain bekas bordir di olah lagi

menjadi barang yang bisa kita pakai lagi.
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7. Kegiatan Santunan Anak Yatim Setiap Tahun Di Masjid Dusun Rajawali

Acara santunan anak yatim dilakukan setiap tahun di dusun rajawali untuk

memperingati hari 1 suro.

8. Program Pembuatan Video Dokumenter

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.

4.2 Evaluasi

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas

segala pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara

lain:

1. Kelebihan

a) Sumber Daya Alam di Desa Candimas mempunyai tanah persawahan

yang luas.

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) Kurang mendukungnya akses jaringan di Desa Candimas terutama

didusun Rajawali.

c) Setiap Sekolah Dasar di Desa Candimas masih membutuhkan tenaga

pengajar untuk membantu meningkatkan pendidikan agar lebih baik.

d) Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang pentingnya

mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna memajukan Desa.

e) Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa

Candimas dengan maksimal.
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