
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan oleh kelompok  55 PKPM 

Darmajaya, di Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemilik  UKM sudah bisa membuat sendiri laporan keuangan untuk 

usahanya. 

2. UKM sudah memiliki logo atau merek sendiri. 

3. Masyarakat sudah bisa mengenal komputer dan bisa mengetik di Microsoft 

Word dengan baik. 

4. Aparatur desa sudah bisa membuat surat menyurat dengan baik. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut : 

a) Bagi Mahasiswa Peserta PKPM 

1. Mempergunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk 

melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah – masalah 

yang timbul di UKM serta masyarakat. 

2. Meningkatkan tali silahturahmi dan hubungan kekerabatan serta 

interaksi kepada masyarakat desa Sidodadi. 

3. Lebih meningkatkan disiplin diri dalam kegiatan PKPM 

4. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar mahasiswa 

PKPM 

5. Membangun hubungan kekeluargaan di dalam kelompok dan antar 

mahasiswa PKPM 

6. Sebisa mungkin menjauhi dan menghindari konflik antar 

mahasiswa PKPM lainnya 

7. Setiap konflik yang muncul diselesaikan secara damai dan secara 

keluargaan. 
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b) Bagi Masyarakat Desa Sidodadi  

1. Meningkatkan rasa kepedulian antar masyarakat untuk membuat desa 

semakin berkembang. 

2. Meningkat kan sarana dan prasarana untuk belajar dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi. 

3. Pengelolaan sumber daya alam harus di kelola secara intergitas agar 

dapat berjalan dengan maksimal. 

 

c) Untuk Institusi 

1. Diharapkan Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB 

Darmajaya ini sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, 

karena kegiatan ini memberikan dampak positif untuk  meningkatkan 

rasa kepedulian mahasiswa serta melatih mahasiswa berifikir lebih 

kreatif untuk dapat mencari solusi dalam pemecahan masalah yang ada 

di dalam UKM ataupun didalam masyaratkat. Dan kami 

merekomendasikan. 

2. Konsistensi waktu keberangkatan dan/atau kepulangan diharapkan 

sesuai dengan waktu yang telah dipublikasikan sebelumnya. 

3. Konstitensi bentuk format laporan akhir diharapkan sesuai dengan 

format yang telah tertera sehingga tidak membingungkan mahasiswa 

dalam menyelesaikan laporan. 

4. Diharapkan untuk tidak memberikan informasi secara mendadak 

terutama untuk informasi yang memiliki batasan waktu. 

5. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) untuk di desa 

Sidodadi sebaiknya perlu dijadikan lokasi PKPM pada periode 

mendatang, dikarenakan desa Sidodadi terdapat banyak sektor industri 

bukan hanya kerupuk yang bisa di kembangkan atau di tingkatkan 

guna meningkatkan daya saing desa serta perekonomian desa.  


