
BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan dalam 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Warga Makmur 

Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang telah 

dilaksanakan dapat disimpulkan : 

1. Memberikan edukasi atau pemahaman kepada pelaku UMKM terkait 

strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi untuk pemasarannya 

agar mempermudah mereka dalam mengenalkan produk dan menarik 

konsumen sehingga memajukan usaha mereka. 

2. Orang Tua dari siswa belajar online merasa bebannya sedikit 

berkurang, yang sebelumnya harus menemani anaknya belajar di pagi 

hari hingga siang hari yang menyebabkan orang tua mereka tidak bisa 

bekerja dan mencari nafkah, saat ini orang tua mereka bisa bekerja 

dan mencari nafkah tanpa perlu khawatir anaknya tidak ada yang 

mendampingi. 

3. Memberikan motivasi kepada siswa belajar online untuk tetap 

semangat belajar walaupun dalam keadaan di masa pandemi covid-19 

serta minim nya jaringan sinyal yang sangat amat menghambat siswa 

belajar online dalam berkegiatan belajar online. 

4. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui cara pencegahan covid-

19 dan cara mecuci tangan dam memaakai masker dengan benar. Dan 

berharap dengan adanya banner protokol kesehatan bisa membuat 



masyarakat Desa Warga Makmur Jaya paham dan sadar akan cara 

pencegahan covid-19. 

3.2 Saran 

Setelah melaksanakan program Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) IBI Darmajaya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 

sampai 15 Agustus 2020,   maka   kami   dapat memberikan saran yang 

mempunyai tujuan untuk memberikan informasi demi kebaikan seluruh 

masyarakat Desa Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung 

Kabupaten Tulang Bawang, yaitu : 

1. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif 

guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 

2. Perlu adanya kesinambungan program dan koordinasi sehingga 

kerja pembangunan pihak Desa Warga Makmur Jaya dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. 

3. Perlunya pemahaman yang lebih terkait strategi pemasaran dan 

manajemen. Selain itu, perlunya pemahaman tentang 

memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usaha bagi pelaku 

UMKM. 

4. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap mematuhi 

protokol kesehatan guna menghentikan penyebaran covid-19. 

3.3 Rekomendasi 

1. Kepala Desa dan Aparatur Desa bekerja sama dengan petugas 

kesehatan setempat untuk lebih mensosialisasi terkait pencegahan 

dan protokol kesehatan covid-19 



2. Aparatur Desa mengadakan edukasi atau sosialisasi terkait 

pemanfaatan teknologi dan strategi pemasaran yang baik kepada 

para pelaku UMKM 

 


