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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Masyarakat sangat antusias dalam membantu program kerja Mahasiswa 

PKPM IBI Darmajaya 2020 Kelomppok 10 yang dibuktikan dengan kesediaan 

waktu dan keaktifan masyarakat  untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan - 

kegiatan yang diadakan oleh Mahasiswa PKPM IBI Darmajaya 2020 

Kelompok 10. Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) IBI Darmajaya 2020 Kelompok 10 di Desa Talang 

Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang telah 

dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu : 

a. Inovasi Pengolahan Hasil Produksi  UMKM Gula Aren. 

Program ini membantu masyarakat Desa Talang Mulya yang memiliki 

UMKM Gula Aren untuk melakukan inovasi model,desain ,dan bentuk 

produk inovasi ini dapat dijadikan daya tarik kosumen. 

b. Inovasi Pemberian Logo  untuk produk Gula Aren. 

Program ini bertujuan agar produk yang dihasilkan menjadi suatu ciri khas 

Desa Talang Mulya sebagai pelopor pembuatan Gula Aren yang memiliki 

desain dan model yang menarik. 

c. Inovasi Pembuatan Media Marketing 

Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM Gula Aren dapat 

mengetahui betapa pentingnya pemasaran yang baik untuk suatu produk. 
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Media Marketing dibuat dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial 

dengan tujuan agar produk Gula Aren dipasarkan lebih luas. 

d. Pelatihan Perhitungan Sederhana HPP dan Laba/Rugi UMKM Gula Aren.  

Kegiatan ini membantu UMKM Gula Aren dalam perhitungan HPP dan 

laba/rugi secara sederhana sehingga UMKM telah memiliki laporan keuangan 

yang bisa terus dipakai untuk memantau keuntungan setiap produksi dan 

dapat terdata dengan jelas. 

e. Pembuatan Website UMKM 

Dengan adanya pembuatan Website UMKM ini, UMKM Gula Aren 

Talang Mulya dapat memasarkan potensi yang ada dan Website UMKM  ini 

juga dapat diakses oleh siapapun sehingga tidak menutup kemungkinan akan 

ada stakeholder yang tertarik oleh potensi Desa Talang Mulya.  



58 
 

5.2 Saran 

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IBI Darmajaya 2020 Kelompok 

10, selanjutnya dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk 

memberikan informasi demi kebaikan seluruh masyarakat di Desa Talang 

Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yaitu : 

1. Kerjasama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terjalin antara Penggiat 

Gula Aren dan masyarakat Desa dengan Mahasiswa PKPM IBI Darmajaya 

2020 Kelompom 10 selama ini untuk dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan 

secara optimal oleh masyarakat setempat. 

2. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam 

kegiatan desa guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 

3. Perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana internal desa 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya sehingga masyarakat dapat 

menikmati dengan baik dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan desa. 

4. Karena Desa Talang Mulya ini memiliki rencana untuk dijadikan sebagai 

Desa Wisata maka disarankan untuk kedepannya perlu adanya Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat diadakan kembali di Desa Talang Mulya ini untuk 

membantu mencari dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. 

 

 

 

 

 


