
a. aik dan benar? 

b. Bagaimana membuat inovasi baru dari bahan baku Singkong? 

 

 

 

 

2.2.2.2 Bidang Teknologi  

Bagaimana menggunakan web Desa sebagai media pemasaran online? 

 

 

2.2.2 Kerangka Pemecahan Masalah 

2.2.2.1 Bidang Ekonomi    

1. Memberikan motivasi kepada Perangkat Desa dan ibu – ibu PKK agar mampu 

menyajikan laporan keuangan yang efektif dan efisien. 

2. Memperkenalkan software komputer untuk mempermudah proses penyajian 

laporan  keuangan. 

3. Memperkenalkan produk baru dengan inovasi yang menambah nilai jual 

produk berbahan dasar singkong. 

2.2.3.2 Bidang Teknologi  

Memperkenalkan Web sebagai media komunikasi dan informasi untuk Desa. 

 

2.2.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini 

terbagi kedalam dua bidang yaitu : 

2.2.3.1 Bidang Ekonomi 

1. Untuk memperkenalkan produk inovasi baru Bola – bola singkong yang 

memiliki nilai jual dan berpotensi sebagai produk untuk Usaha Kecil 

Menengah baru. 

2. Untuk membantu mempermudah cara penyajian laporan keuangan yang baik 

dan benar pada UKM-UKM, serta organisasi masyarakat di Desa. 

2.2.4.2 Bidang Teknologi 



Untuk memperkenalkan Web Desa dan manfaatnya terhadap kemajuan Desa 

kepada Perangkat Desa Pesawaran Indah. 

 

 

 

1.2.5 Manfaat 

Manfaat dari kegiatan PKPM ini adalah : 

a. Sebagai bentuk kerja nyata pemberdayaan dan pengabdian masyarakat 

mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyaarkat khususnya Desa Pesawaran 

Indah Kabupaten Pesawaran. 

b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat kampung mengenai laporan 

keuangan dan web Desa. 

c. Sebagai pengalaman kerja dalam bentuk pengabdian bagi 

mahasiswa yang mengikuti PKPM periode ini. 

d. Untuk menambah keuntungan dan memperkuat daya bersaing 

UKM. 

 

2.2.6 Sasaran Obyek 

Sasaran objek dalam program kegiatan ini ditujukan pada seluruh Masyarakat Desa 

Pesawaran Indah KecamatanWay Ratai, Kabupaten Pesawaran baik Lembaga 

Kemasyarakatan, Perangkat Desa maupun masyarakat umum untuk membentuk 

inovasi atau pengembangan yang mencakup aspek pemasaran, keuangan, sumber 

daya manusia dan teknologi untuk memajukan Desa Pesawaran indah. 

 

1.2.7 Rencana Kegiatan Kelompok 

 

A. Pengenalan dan Pelatihan Produk Industri Kreatif 

Kegiatan ini merupakan demonstrasi pembuatan produk Bola – bola singkong di 

Desa Pesawaran Indah, yang akan di ikuti oleh ibu-ibu PKK di desa Desa 

Pesawaran Indah,. Pengenalan produk Bola – bola singkong merupakan inovasi 

dari singkong itu sendiri ,yang bahan bakunya mudah di dapat di Desa Pesawaran 

Indah kegiatan ini berlangsung kurang lebih 1 jam dan membutuhkan partisipasi 



kepada masyarakat Desa Pesawaran Indah untuk mempresentasikan materi yang 

akan disediakan oleh Panitia dari Mahasiswa PKPM tentang produk tersebut. 

 

 

B. Seminar Laporan Keuangan yang Efektif dan Efisien 

Kegiatan ini berbentuk seminar dimana kegiatan ini berisi pertemuan khusus yang 

memiliki teknis dan akademis dengan tujuan untuk melakukan studi menyeluruh 

tentang suatu topic tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang 

memerlukan interaksi diantara para peserta dengan pemateri. 

 

C. Pengenalan Web Desa  

Kegiatan ini merupakan Pengenalan mengenai Web Desa yang disediakan oleh 

Mahasiswa PKPM yang akan diikuti oleh perangkat Desa Pesawaran Indah. 

Sosialisasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan membutuhkan sarana 

berupa komputer/laptop dengan proyektor untuk mempresentasikan materi yang 

akan disediakan oleh Panitia dari Mahasiswa PKPM dan perangkat Desa. 

 

D. Pelatihan Pengolahan Kata dan Data menggunakan Microsoft Word dan 

Excel 

Kegiatan ini merupakan Pelatihan Pengelolaan halaman web Desa yang 

disediakan oleh Mahasiswa PKPM yang akan diikuti oleh perangkat Desa 

Pesawaran Indah kecamatan Way Ratai. Pelatihan ini membutuhkan waktu kurang 

lebih 2 jam dan membutuhkan sarana berupa komputer/laptop dengan koneksi 

internet yang akan dilakukan oleh Panitia dari Mahasiswa PKPM. 

 

 


