
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  Serangkaian Kegiatan  kami  sebagai Mahasiswa PKPM 

yang di lakukan di Kampung Gunung Rejo dengan hasil yang di 

laksanakan dapat di ambil Kesimpulan sebagai Berikut: 

a. Pengembangan website membantu Desa Bulok dalam menyebarkan 

informasi Desa kehadapan Masyarakat luas. 

b. Pembuatan media sosial kirang dapat meningkatkan lingkup 

pemasaran dan pengenalan kirang terhadap masyarakat luas. 

c. Pelatihan manajemen keuangan, bisnis lean canvas dan pembuatan 

merek atau logo pada UMKM Kirang , diharapkan dapat membuat 

UMKM Kirang sebagai contoh UMKM yang memiliki kemampuan 

dalam manajemen keuangan serta dalam segi pemasaran yang baik 

bagi UMKM lain. 

d. Video yang dibuat diharapkan mampu mengenalkan UMKM Kirang 

Serta Desa Bulok ke masyarakat luas, melalui media Youtube. 

e. Pelatihan pembuatan es krim mampu melatih kreatifitas adik-adik 

SDN 2 BULOK, serta diharapkan mampu menjadi usaha kecil yang 

dapat membantu perekonomian. 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat kami berikan adalah 

sebagai berikut: 

5.2.1  Bagi UMKM Kirang 

a. Memperluas area pemasaran, dengan tujuan menambah 

jangkauan penjualan. 

b. Menambah kreasi dari bentuk kirang itu sendiri sesuai dengan 

tren pasar. 

c. Menambah karyawan/pengrajin kirang, untuk mempercepat 

proses produksi. 

d. Menjalin hubungan bisnis, untuk mempermudah penjualan dan 

pendistribusian barang. 

 

5.2.2   Bagi Masyarakat Desa Bulok 

a. Memunculkan UMKM baru yang berpotensi mampu 

meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bulok. 

b. Mengembangkan UMKM yang sudah ada, supaya makin maju. 

c. Kepengurusan web informasi desa (KIM BULOK) agar lebih 

aktif lagi, supaya mampu menjadi penyedia informasi desa 

yang akuran, ter-update dan terpercaya. 

 

 

 



 

 

5.2.3   Bagi Institusi IBI Darmajaya 

a. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakatini sebaiknya 

diadakan kembali pada periode  mendatang, karena kegiatan 

ini memberikan nilaipositif bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan potensi dalam diri, sehingga terciptanya 

empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan 

sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 

b. Kedepannya dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak 

yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang lagi 

terutama dalam menjalin koordinasi dengan desa lokasi 

pelaksanaan PKPM. 

 

 


