
 

 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian program kerja yang telah saya lakukan di Desa 

Margorejo RT001/RW00, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ppelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana bertujuan agar 

UMKM Bata Bolong Mas Supri dapat mengevaluasi setiap 

pendapatan dan pengeluaran usaha agar keuntungan dari hasil usaha 

tersebut dapat terkontrol dengan baik. 

b. Pembuatan sosial media untuk UMKM Bata Bolong Mas Supri agar 

kedepannya lebih dikenal dan menarik pelanggan agar tertarik dengan 

produk yang ditawarkan. 

c. Pelaksanaan bimbingan belajar terhadap anak-anak lingkungan 

sekitar, dan anak anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

d. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19. 

e. Penyaluran spanduk dan APD berupa masker kepada masyarakaT 

sekitar agar dapat mecegah dan meminimalisir penularan corona virus 

(COVID-19) 

f. Melakukan kegiatan senam sehat bersama ibu-ibu Desa Margorejo 

RT001/RW001 agar dapat meningkatkan antibody sehingga dapat 

melawan dan mencegah penularan COVID-19 dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan.  

 

3.2 Saran 

Adapun saran-saran dan masukan yang dapat saya berikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk Masyarakat 

- Tingkatkan rasa kepedulian terhadap kesehatan lingkungan 

sekitar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun 

anda berada. 
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- Selalu meningkatkan partisipasi dan keinginan untuk melawan 

dan mencegah penularan COVID-19. 

- Tingkatkan rasa kepedulian terhadap perkembangan ekonomi 

kampong,tingkatkan keaktifan dalam hal usaha untuk 

membangun kampong dengan kreativitas dan kemampuan 

yang dimiliki. 

- Selalu meningkatkan keinginan untuk belajar dalam bidang 

ilmu penegtahuan teknologi yang dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan karakter masyarakat yang 

lebih baik lagi. 

- Harus terus menjaga kerukunan antar warga guna menciptakan 

keharmonisan. 

b. Untuk Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB Darmajaya ini 

sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan 

ini memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter 

mahasiswa serta meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa berfikir 

lebih aktif dan kratif belajar menjadi pemecah masalah didalam 

masyarakat  dan bersyukur karena dapat mengenyam pendidikan 

tingkat lanjut. 

 

3.3 Rekomendasi 

a. Untuk masyarakat 

Karena dari kegiatan PKPM ini menghasilkan hal yang 

menguntungkan maka saya merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang 

pernah saya adakan untuk tetap dijalankan. Seperti kegiatan mengenai 

pencegahan COVID-19 baik dengan cara rajin mencuci tangan 

menggunakan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak dan 

memakai masker itu sangat membantu kita untuk memutus penularan 

virus ini. Selain itu tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga 

kekebalan tubuh dengan cara rajin berolahraga, hal tersebut juga 

semakin memaksimalkan upaya yang telah dilakukan untuk 
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meminimalisir tingkat penularan atau penyebaran Corona virus 

(C0VID-19). 

b. Untuk institusi 

Kegiatan PKPM ini sebaiknya diadakan kembali pada periode 

mendatang, karena kegiatan ini memberikan dampak positif dalam 

pengembangan karakter mahasiswa serta meningkatkan rasa 

kepedulian mahasiswa berfikir lebih aktif dan kratif dan dapat belajar 

menjadi pemecah masalah didalam lingkungan masyarakat. 

 

 


