
BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

 

4.1 Pembahasan 

Berbagai usaha yang telah di lakukan melalui berbagai kegiatan tentunya membuahkan 

suatu hasil dari tercapainya program atau tujuan yang sudah di tentukan dan di terapkan 

pada objek yang menjadi sasaran.Dalam proses menjalani program yang telah di 

tentukan tentunya mengalami berbagai masalah dan tantangan yang di hadapi, sehingga 

adanya program yang terlaksana dan tidak terlaksana. Sehubungan dengan itu, maka 

perlu adanya pembahasan dari hasil yang telah tercapai. 

 

Setelah melakukan konsultasi bersama aparatur desa dan masyarakat Desa Pesawaran 

Indah maka di dapatkan hasil berupa rincian masalah-masalah yang di hadapi di Desa, 

sebagaimana diperlukan dalam menentukan langkah yang akan di lakukan selanjutnya. 

Dari masalah-masalah yang kami peroleh dari warga setempat, tersusun empat program 

yang diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah tersebut. Adapun empat 

program prioritas yang dapat terlaksana dengan baik adalah : 

 

1. Melakukan inovasi pada UKM Tahu yaitu produk Bola – bola singkong 

2. Melakukan Seminar tentang Pembuatan Laporan Keuangan yang Efektif dan Efisien 

3. Mengenalkan Web Desa kepada Perangkat Desa Pesawaran Indah 

4. Melakukan Seminar Satgas Waspada Investasi kepada Perangkat Desa Pesawaran 

Indah 

 

Berikut uraian dari setiap kegiatan : 

4.1.1 Melakukan inovasi pada UKM yaitu produk Bola – bola singkong 

UKM yang masih dapat dikembangkan di Desa Pesawaran Indah hanya UKM Sale 

Pisang. Pemilik UKM telah lama memproduksi pisang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dari pisang yang sudah diproduksi dilakukan pengembangan atau inovasi 

produk pisang. Pisang adalah makanan yang merakyat dan dapat diolah menjadi bahan 

makanan yang beragam variasinya. Sebagai gagasan yang “beda”, maka pisang dapat 



dimanfaatkan menjadi sale yang bernilai tambah lebih tinggi. Pemanfaatan pisang ini 

tentunya diharapkan bisa menambah nilai jual produk pisang. 

 

4.1.2 Melakukan Seminar tentang Pembuatan Laporan Keuangan yang Efektif dan 

Efisien 

Kami mengenalkan metode pembuatan laporan keuangan berbasis komputer yang 

menggunakan software seperti Microsoft Excel sekaligus memperdalam pengetahuan 

masyarakat tentang pentingnya penyajian laporan keuangan yang benar dalam kegiatan 

mengembangkan wirausaha, serta kegiatan yang terlaksana di lembaga desa. 

 

4.1.3 Mengenalkan Web Desa kepada Perangkat Desa Pesawaran Indah 

Desa Pesawaran Indah belum memiliki Web Resmi Kampung yang dikelola oleh 

Perangkat Desa atau Operator Desa. Kami dibekali sebuah situs kampungdari sistem 

yang dibuat oleh Mahasiswa PKPM, yaitu Web Desa Situs ini sudah memiliki fitur-fitur 

yang diperlukan untuk menjadi sebuah web desa, seperti halaman informasi 

masyarakat, informasi kampung, informasi staff, galeri, berita, dan lainnya. 

 

Sosialisasi Web desa ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai situs 

Sikam.id kepada Perangkat desa agar dapat digunakan sebagai Web Resmi Desa 

Pesawaran Indah. Sosialisasi ini membahas bentuk dari halaman situs kampung dan 

menjelaskan masing-masing fitur yang terdapat di dalamnya, sekaligus mengajak 

Perangkat Desa untuk menghubungi IT Darmajaya agar melakukan kerjasama di masa 

depan. 

 

Setelah sosialisasi, pihak pemerintah kampung menyatakan belum ingin  menggunakan 

web desa dikarenakan belum adanya kepastian dari pemerintah kabupaten. Namun, 

untuk kedepan nya jika sudah dikonfirmasi dapat menggunakan Sikam.id, makapihak 

DJ Corporation akan dihubungi dan akan menjalin kerjasama antara dua belah pihak. 

 

 

 

 

 

 



4.1.4 Melakukan Bakti Sosial dan Gotong Royong Bersama 

Dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak dan sudah pernah mengikuti kegiatan 

kesehatan seperti donor darah dan cek kesehatan sebelumnya, kami berinisiatif untuk 

bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan  kegiatan bersih-bersih di 

desa pesawaran indah. 

 

4.1.5 Sosialisasi menabung dan Pelatihan Cara Menggunakan Microsoft Word. 

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk siswa-siswa yang ada di Sekolah Dasar Negri 4 

Way Ratai. Hal ini bertujuan agar guru-guru tersebut selanjutnya akan menyalurkan 

ilmunya kepada murid-murid SDN 4 Way Ratai. Hal ini dilakukan karena SDN 4 Way 

Ratai masih sangat minim sekali mengenai pengetahuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi-nya. 

 

4.2 Evaluasi 

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Pesawaran 

Indah. Pada dasarnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada beberapa  hal 

yang harus dievaluasi secara umum diantaranya : 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. 

b. Kurangnya pengertahuan dalam membuat pembukuan atau laporan keuangan 

sederhana di UKM 

c. Persefektif yang menganggap bahwa mahasiswa sebagai orang yang mengetahui 

banyak informasi dibandingkan dengan masyarakat di desa. 

d. Kurangnya waktu dan padatnya kegiatan oleh karena itu kami mencoba mencari 

alternatif program yang tidak memerlukan waktu banyak dan tidak menghambat 

kegiatan lainnya, dengan membuat program pemasangan bendera merah putih guna 

di pakai di sepanjang jalan desa pesawaran indah. 

 

 

 


