
BAB III 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Serangkaian Kegiatan yang telah saya laksanakan sebagai 

Mahasiswa PKPM  di Pekon Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten 

Pringsewu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat Pekon Fajar Mulia 

mengenai COVID-19 seperti asal mula virus ini muncul, 

penyebabnya, serta bahaya dan bagaimana cara terhindar dari 

COVID-19. Melakukan penyuluhan kepada umat Hindu, umat 

Buddha dan juga kepada siswa/siswi Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama.  

2. Pendampingan belajar kepada siswa/siswi SDN 1 Fajar Mulia di 

Tengah Pandemi COVID 19.  

3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat meningkatkan 

perekonomian ditengah Pademi COVID 19.  

4. Cara mengembangkan UMKM Keripik Singkong di Pekon Fajar 

Mulia yaitu menciptakan Inovasi kreatif dalam pemberian label 

kemasan, merk, dan cara mengemas produk lebih menarik sehingga 

mambantu UMKM dan masyarakat dalam mengenal produk 

tersebut sebagai penghasilan tambahan ekonomi Masyarakat di 

Tengah Pandemi COVID 19 dan memberikan saran kepada 



masyarakat memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk menanam 

sayuran sehingga menghemat pengeluaran rumah tangga. 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 saran untuk Pekon Fajar Mulia 

Saran bagi Pekon Fajar Mulia untuk membuat website atau media lain sebagai 

sarana informasi bagi masyarakat sehingga ketika ada informasi penyampaiannya 

lebih cepat. 

3.2.2 Saran Bagi Masyarkat Pekon Fajar Mulia 

Kesadaran masyarakat lebih ditingkatkan lagi mengenai Bahaya dan cara 

pencegahan COVID 19 dan Partisipasi masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan 

lagi dalam pemahaman penggunaan Teknologi Informasi dimasa yang akan 

datang. 

3.2.3 Saran Bagi UMKM 

Hendaknya UMKM Keripik Singkong Sena lebih menekankan pada Inovasi 

produk, kemasan, dan Brand kepada masyarakat luas dan dapat menjalin 

hubungan relasi bisnis agar tidak kesulitan dalam proses produksi dan distribusi 

agar usaha dapat terjamin kedepannya, salah satu bentuknya adalah melalui 

promosi online yang dapat menambah relasi bisnis. 

3.2.4 Saran Bagi IIB DARMAJAYA 

Hendaknya sebelum kegiatan PKPM dilaksanakan mahasiswanya sudah dibekali 

dengan program kerja yang akan diterapkan di Pekon, dan sebaiknya informasi 

yang belum jelas  jangan diinfokan kepada mahasiswa sehinga tidak membuat 



mahasiswa bingung. Dan untuk fasilitas yang di janjikan seperti paket data 

internet dan lain-lain sebaiknya benar-benar diberikan. 

 

3.3 Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan kesimpulan saya memberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Setelah diadakan penyuluhan mengenai bahaya COVID-19 

memberikan dampak positif kepada masyarakat. Untuk itu kepada 

pihak-pihak yang berwenang agar memberikan penyuluhan-

penyuluhan yang serupa agar masyarakat mendapat dampak 

positif dari kegiatan tersebut. 

2. Pendampingan belajar jarak jauh sangat membantu siswa-siswi 

dalam melaksanakan belajar jarak jauh karena dengan adanya 

pendampingan siswa dapat berdiskusi baik kepada pendamping 

maupun ke teman satu kelompoknya. Untuk itu saya 

merekomendasikan Pekon membentuk relawan untuk melakukan 

pendampingan belajar karena ini sangat penting untuk 

kelangsungan pendidikan di Pekon tersebut. 

3. Setelah dilakukan penyuluhan mengenai meningkatkan 

perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

dan pemanfaatan media masa yang memberikan dampak positif 

untuk masyarakat. Untuk itu diharapkan pemerintah Pekon Fajar 



Mulia lebih memperhatikan perekonomian masyarakat dengan 

memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga untuk membentuk UMKM. 

4. Setelah dilakukan pendampingan kepada UMKM keripik 

singkong Sena dengan memberikan logo UMKM dan perbaikan 

kemasan dan pemasaran. Untuk itu diharapkan UMKM keripik 

Sena dapat mempertahankan dan lebih mengembangakan potensi-

potensi yang ada. Sehingga diharapkan UMKM keripik singkong 

Sena dapat lebih berkembanng dan pemasarannya bisa sampai 

seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


