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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang telah 

dilaksanakan, terdapat 6 program kerja yang berhasil dilakukan, yaitu; 

3.1.1 Pendataan Penduduk RT 05 

Melakukan pendataan penduduk RT 05 secara menyeluruh guna mengetahui 

keadaan penduduk selama masa pandemi, serta memantau keluar masuknya 

warga dari luar lingkungan RT 05. 

3.1.2 Pembagian APD (Alat Pelindung Diri) 

Membagikan APD (Alat Pelindung Diri) kepada warga terutama kepada 

anggota panitia kurban sehingga kegiatan penyembelihan hewan kurban dan 

pembagian hasil kurban berjalan dengan sesuai prosedur Covid19. 

3.1.3 Penanaman Jahe Bersama Ibu-ibu RT 05 

Kegiatan menanam jahe membantu kesadaran warga RT 05 terutama 

kalangan Ibu-ibu untuk tetap melakukan kegiatan yang produktif selama 

masa pandemi. 

3.1.4 Pelatihan WA Blasting Pada UMKM Cireng 

Teknik WA Blasting yang diajarkan kepada pemilik UMKM Cireng 

membantu kualitas pemasaran yang lebih baik dan sesuai target pasar yang 

diinginkan. 
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3.1.5 Membantu Pembelajaran Daring Siswa Sekolah Dasar 

Pembelajaran daring yang dilakukan membantu siswa sekolah dasar lebih 

mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh dewan guru di 

sekolahnya. 

3.1.6 Pelatihan WA Blasting PMB IIB Darmajaya 

Kegiatan pelatihan broadcasting menggunakan WA Sender untuk setiap 

perwakilan dari masing-masing prodi yang dilakukan oleh tim PMB IIB 

Darmajaya. 

3.2 Saran 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut; 

3.2.1 Bagi Aparat RT 05 

a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di sekitar 

lingkungan RT 05 terutama tempat cuci tangan selama masa pandemi 

berlangsung. 

b. Diharapkan untuk dapat lebih sering mengadakan penyuluhan terkait 

pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi prosedur Covid19. 

c. Mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi 

yang ada di lingkungan RT 05 terutama pada masa pandemi sehingga 

perekonomian warga dapat terjaga dan tetap stabil. 

3.2.2 Bagi PMB IIB Darmajaya 
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a. Perlu adanya perhatian lebih kepada sistem broadcasting yang tengah 

diterapkan. 

b. Diharapkan memfasilitasi kebutuhan panitia broadcasting dengan baik 

sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa 

adanya kendala. 

3.2.3 Bagi UMKM 

a. Diharapkan kepada warga RT 05 yang memiliki UMKM dalam jenis 

apapun untuk dapat memanfaatkan tekhnologi yang ada dalam 

memasarkan produk ataupun jasanya sehingga kebutuhan ekonomi warga 

dapat terus terjaga. 

b. Lebih kreatif dalam menemukan inovasi baru dan mencoba 

memanfaatkan peluang dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat 

terutama pada masa pandemi. 

3.2.4 Bagi Institusi 

a. Perlu adanya perhatian khusus dari institusi kepada peserta PKPM 

terutama pada saat pandemi seperti saat ini. 

b. Diharapkan dapat memenuhi keperluan peserta PKPM secara jelas 

selama kegiatan berlangsung. 

c. Memberikan dukungan dan memantau secara langsung kegiatan yang 

dilakukan peserta PKPM baik pada masa pandemi ataupun tidak. 
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3.3 Rekomendasi 

Penulis selaku peserta PKPM pada tahun 2020 memilki harapan kepada peserta 

PKPM ditahun-tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan kreativitas dalam 

mengembangkan potensi yang ada pada lingkungan kerjanya. Selain itu 

diharapkan pula untuk dapat melakukan komunikasi yang baik dengan pihak 

institusi sehingga pihak institusi dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan 

solusi terbaik kepada peserta PKPM. 
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