
 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan serangkaian kegiatan kami sebagai mahasiswa Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM ) yang dilakukan di Desa Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, dengan hasil yang telah kami 

laksanakan dapat diambil hasil kegiatan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa kegiatan pengabdian ini dapt menambah penegtahuan. 

Pelaku usaha UMKM selada hidroponik yang mengeluh dengan hasil yang kurang 

optimal  mengakibatkan penurunan hasil produksi dan masih sulitnya pelaku 

usaha mencari tempat untuk menjualkan hasil mereka dikarenakan selada 

hidroponik yang memiliki harga jual berbeda dengan selada yang lain. kualitas 

selada pun menurun apabila terjadinya arus listrik yang padam membuat sirkulasi 

aer tidak berjalan dengan baik. Dari segi positif yang memiliki lahan yang tidak 

luas kami sebagai mahasiswa PKPM berusaha dengan semaksimal mungkin untuk 

menjalankan program hidroponik ini. sebagai salah satu upaya kami dalam 

memberdayakan masyarakat terutama dalam hal bercocok tanam di lahan yang 

sempit.  

Selama melakukan kegiatan PKPM kami melakukan observasi untuk 

mencari permasalahan yang dihadapi oleh Desa Keteguhan yaitu sudah ada 

program pendampingan pembelajaran secara Daring tetapi masih banyak yang 

belum mengerti mengoperasikan media teknologi. Maka dari itu saya berusaha 

mencari solusi untuk menangani permasalahan di Desa Keteguhan dengan cara 

membantu program pendampingan pembelajaran secara Daring untuk membantu 

Siswa-Siswi secara Onlin Off dengan ikut serta mendatangi atau ikut serta 

pendampingan pembelajaran dari rumah ke rumah Siswa-Siswi atau keliling. 
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1. Selain itu juga saya melakukan observasi tentang potensi apa saja yang ada 

di Desa Keteguhan seperti UKM, sehingga kami melakukan observasi ke 

salah satu selada hidroponik yang ada di Desa Keteguhan., yang dimana 

selada yang ada di Desa Keteguhan tersebut hanya sebatas selada dan lalu di 

jual orang keorang saja disekitar Desa Keteguhan. Sehingga saya melakukan 

pengembangan UKM kami melakukan uji menjualkan selada dari warung 

kewarung dan dijual, yang saya lakukan ini memiliki tujuan utama untuk 

menjaga stabilitasan perekonomian masyarakat di Desa Mulyorejo II di 

masa Pandemi Covid-19. 

 

2. Dengan adanya penjualan dari warung kewarung terdapat banyak 

keuntungan yang didapatkan baik oleh para pelaku bisnis maupun pembeli. 

Bagi para pembisnis makanan penggunan dapat meningkatkan pendapatan 

serta pemasaranya jauh lebih efektif dan efisien. 

 

3. Kegiatan saya juga tidak terlepas dengan sosialisasi mengenai bahayanya 

Covid-19 dapat meningkatkan dan memberikan wawasan serta pengetahuan 

penting kesadran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam 

kehidupan sehari-hari agar terhindar dari wabah virus Corona. 

 

4. Program kerja yang telah dilakukan selama proses Kegiatan Praktek Kerja 

Masyarakat (PKPM) berjalan sesuai apa yang di harapkan dan semoga bisa 

berguna bagi seluruh warga masyarakat di Desa Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Timur. 

 

3.2 Saran 

 

• Untuk Masyarakat Desa Keteguhan 

 

1. Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bdang ilmu 

pengetahuan teknologi, bisnis dan dalamkegiatan organisasi desa 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter 
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masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia. 

2. Masyarakat harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 

Covid-19 seperti memakai masker, selalu cuci tangan setelah 

melakukan aktivitas, dan jaga jarak 

3. Dalam memajukan usaha, masyarakat harus berani mengambil 

risiko didalam menghadapi berbagi kendala yang terjadi di dalam 

pelaksanaan usaha, serta dapat memanfaatkan teknologi yang ada 

guna memudahkan kegiatan usaha. 

4. Saling berkerjasama untuk meningkatkan potensi-potensi yang 

dimiliki desa untuk dijadikan UKM agar menjaga stabilitas 

perekonomian akibat pandemi Covid-19 . 

5. Mengingat penting nya sayuran bagi kesehatan manusia kami 

sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat terutama remaja 

terkait dengan keberlangsungan program hidroponik yang nantinya 

dikembangkan oleh masyarakat . lahan lahan sempit yang dimiliki 

oleh masyarakat sangat bisa dijadikan potensi, salah satu nya 

melalui pertanian hidroponik . semoga benih yang telah disemai 

dapat bermanfaat dan dapat dijaga dengan baik. 

 

• Untuk Instusi 

 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini 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. Rekomendasi 
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3.3 Rekomendasi 

• Untuk Pemerintah Desa Keteguhan 

 

Kepada setiap pemerintah, khususnya desa Keteguhan, diharapkan 

adanya komunikasi yang lebih baik antara Kepala desa, Sekertaris desa, 

RT dan Perangkat desa dalam memecahkan permasalahan yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat desa Keteguhan 

 

• Untuk Masyarakat 

 

Diharapkan kepada masyarakat agar memperhatikan masalah sosialisasi 

lebih ditingkatkan, rasa kebersamaan atau dalam membangun desa 

Keteguhan saling berkodinasi seperti gotong royong dalam menjaga 

kebersihan lingkungan lebih ditingkatkan lagi, dan selalu meningkatkan 

kewaspadaan terkait Covid-1 Sebaiknya dimasa pandemi seperti ini 

masyarakat harus lebih banyak saling bahu membahu terutama 

diperekonomian menengah atau disekeliling kita.UMKM selada 

hidroponik baik dikonsumsi disaat pandemi saat ini karena bisa membuat  

kita sehat dan saling membantu perekonomian satu sama lain.



 

 

 


