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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yang difokuskan pada 

pengembangan potensi Desa melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang berbasis kearifan lokal yaitu peningkatan dan pengembangan usaha Manisan 

PALADANG milik Ibu Ayuma didapatkan hasil kerja yang telah terlaksanakan 

sebagai berikut :  

A. Saat ini Desa Cimanuk telah memiliki blog Desa sebagai pusat informasi yang 

dapat diakses melalui situs web Desa yang dibuat oleh kelompok 85 yang 

melakukan penugasan PKPM bersamaan dengan kami yaitu 

www.Cimanuk.rf.gd. Selain itu kami juga melakukan pelatihan komputer bagi 

siswa SD dapat meningkatkan kompetensi anak- anak desa dalam dunia 

teknologi. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk memotivasi 

generasi muda sejak dini agar selalu mau untuk meng-eksplor kemampuan 

pribadi mereka masing-masing terutama dibidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi.  

B. Sosialisasi pentingnya tabungan pada Ibu-ibu KWT (Kumpulan Wanita Tani) 

desa Cimanuk hal ini dapat membantu mereka mempermudah mengelola 

keuangan anggota KWT, agar nantinya apabila apa keperluan mendesak 
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terkait dengan kebutuhan kegiatan KWT ibu-ibu telah memiliki uang 

tabungan sendiri.  

C. Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mandiri PALADANG Ibu Ayuma 

dengan memanfaatkan Media Sosial.  

D. Melalukan pelatihan pembuatan laporan keuangan kepada ibu Ayuma didesa 

Cimanuk. 

 

5.2 SARAN  

5.2.1 Untuk Aparatur Desa Cimanuk 

Sebagai petugas yang mengayomi dan memberikan informasi kepada 

masyarakat Desa, sekiranya segala hal yang berkaitan dengan kebijakan dan 

Keuangan desa dikelola dengan baik dan transparant sehingga segala kegiatan 

yang berikatan dengan Informasi dan kesejahteraan masyarakat terutama 

dibagian pendanaan UKM-UKM yang ada dapat berjalan dengan baik, 

sehingga nantinya segala kegiatan yang ada di desa tidak terhambat seperti 

saat ini, mengingat UKM memiliki peranan penting dalam mendongkrak 

perekonomian Masyarakat desa Cimanuk. 

 

5.2.2 Untuk Masyarakat Desa Cimanuk  

1. Mencari dan mengali apa saja potensi-potensi yang ada didalam Desa, 

untuk dapat diolah dan dikembangkan baik secara mandiri ataupun 

kelompok untuk menambah penghasilan warga Desa dan membuat 
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lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di 

Desa Cimanuk.  

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan 

teknologi, bisnis dan dalam kegitatan organisasi Desa yang dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter masyarakat yang 

cekatan, cerdas dan berakhlak mulia. 

 

5.2.3  Untuk Institusi Desa Cimanuk 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai 

positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, 

sehingga terciptanya empati dalam diri Mahasiswa melalui program 

interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.  

2. Kedepannya dalam melaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat, panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih 

mempersiapkan dengan matang terutama dalam menjalin koordinasi 

dengan lapangan atau desa lokasi pelaksanaan PKPM, agar nantinya segala 

hal yang berkaitan dengan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan hasil 

dari PKPM yang dilakukan oleh Mahasiswa pun memilik dampak yang 

signifikan dan terasa pengaruhnya oleh Masyarakat. 


