
BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

4.1 Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari pengabdian 

diri mahasiswa IBI Darmajaya kepada masyarakat untuk memberikan dampak 

positif agar kondisi masyarakat sasaran menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya 

dalam kaitannya pengembangan dan pengelolaan daerah-daerah potensial yang 

menjadi sasaran, yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas 

unggulan yang selama ini belum dikelola dengan baik serta membangun sistem 

informasi kampung guna meningkatkan manajemen pemerintahan kampung. Selain 

itu kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikaasi dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seorang sarjana.    

Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Desa Sukajaya program dan kegiatan 

penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan harapan 

adalah :   

 

4.1.1 Program Pembuatan Web Desa Sekajaya dan Program Membuat 

Media Sosial Pemasaran Peyek Lele (PELE) 

(Ahmad Mujib Ashari) 

 

Merupakan program utama dan pokok yang wajib dikerjakan dn dilakkan oleh 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer IIB Darmajaya yang sedang melaksanakan 

tugas Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Tujuan dan maksud dari 

pembuatan web ini adalah untuk mengenalkan desa baik mengenai sistem 

mengenai sistem pemerintahan, potensi kampung maupun berita-berita desa 

Sukajaya kepada masyarakat luas secara elektronik/ melalui media sosial. 

 

Program Membuat Media Sosial Pemasaran Peyek Lele (PELE) 

Pembuatan media sosial ini bertujuan  untuk penjualan peyek lele yang telah di 

produksi oleh karang tarruna desa Sukajaya. Kemajuan teknologi dalam bisnis 
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tentu  sangat di butuhkan. E-bisnis adalah pemasaran barang dan jasa yang di 

lakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Dimana produk kita dapat 

dengan mudah di ketahui masyarakat luas tampa perlu mengunjungi tempat 

produksi. Para calon konsumen dapat membeli produk dari sukajaya secara 

online. 

 

4.1.2 Program PembuatanDesignMerk Peyek Lele (Pele) dan Program 

Pelatihan Sosialisasi Galery Investasi Syariah (GIS) 

(Faris Agus Ferdiansyah) 

 

Merk merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan pangsa 

pasar produksi Peyek Lele, karena merk merupakan identitas dari usaha tersebut. 

Merk biasa dijadikan sebagai alat promosi, sehingga dapat mempromosikan hasil 

produksi cukup dengan menyebut merk nya, dan juga  sebagai jaminan atas mutu 

barang yang diperdagangkan serta merk juga menunjukan asal barang tersebut 

dihasilkan. 

 

Program Pelatihan Sosialisasi Galery Investasi Syariah (GIS) 

Dalam Era Globlisasi dan kemajuan teknoligi pada zaman sekarang, 

menghasilkan banyak nya korban akibat praktik investasi bodong tidak terlepas 

dari bebasnya akses 

Internet, banyak penawaran yang di tawar kan oleh pelaku dengan embel-embel 

keuntungan yang besar, dan masih sedikit nya pengetahuan pada masyarakat 

mengenai investasi itu sendiri. Oleh karena itu kami mengadakan Sosialisasi GIS 

(Galery Investasi Syariah) dengan tema Waspada Investasi Bodong. Dengan 

adanya sosialisasi ini berguna bagi masyarakat Sukajaya untuk mengetahui apa itu 

investasi yang sehat, sehingga masyarakat dapat membedakan mana investasi 

yang sehat dengan investasi yang bodong, dan sehingga masyarakat dapat 

menggunakan uang atau modal nya dengan efektif dan efisien.  
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4.1.3 Program Pelatihan Komputer Di Sekolah-Sekolah Di Desa Sukajaya 

dan Pelatihan Komputer Untuk Pemuda Karang Taruna 

(Gheri Malda) 

 

Program ini bertujuan memperkenalkan teknologi komputer kepada anak anak sd 

juga memberi sedikit ilmu dasar microsoft office pada sekolah menengah pertama 

dan sekolah menengah atas. Karna di sekolah mereka fasilitas komputer tidak ada. 

Sehingga program pelatihan ini sangat membatu pelajar di sana. Terlebih lagi 

anak-anak SMP dan SMA yang akan mengikuti ujian nasional menggunakan 

komputer. Sehingga membatu mereka dalam memahami komputer dasar.  

Sehubungan dengan praktek kerja Pengabdian Masyarakat, dan cita-cita bangsa 

yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ Mencerdaskan 

kehidupan bangsa ” maka penulis menilai program ini perlu di lakukan di desa 

Sukajaya. 

 

Untuk menunjang e-bisnis dalam UKM Peyek lele (PELE).Pondasi utama yang 

harus di perbaiki adalah sumber daya manusia. Kami melakukan pelatihan 

komputer agar pemuda karang taruna dapat menjalankan elektonik bisnis melalui 

internet , dan juga pelatihan Microsoft word dan Microsoft Excel untuk 

menunjang proses bisnis dan administrasi ukm peyek lele (PELE).  

 

4.1.4 Program Pelatihan Pencatatan Harga Pokok Produksi Peyek Lele dan 

Program Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana  

(Ica Reskiana) 

 

Harga pokok produk si mencerminkan total biaya yang telah dikeluarkan selama 

periode berjalan. Penetapan harga pokok produksi dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pengambilan keputusan mengenai harga dan strategi produk. Adapun 

pengertian harga pokok produksi menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

Menurut pandangan Bustami (2010:49), Harga pokok produksi adalah kumpulan 

biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan 
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biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan di 

kurang persediaan produk dalam proses akhir. 

 

Menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) / harga jual dalam suatu barang 

sangatlah dibutuhkan karena bertujuan untuk mengetahui besaran yang 

dikeluarkan pemilik atau pengusaha dalam suatu produksi. 

Program Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana 

Program ini merupakan di khususkan pada pemuda karang taruna Sukajaya. Karna 

karang taruna Sukajaya baru di hidupkan lagi di tahun 2018. Sebelum nya 

kegiatan HUT RI di serahkan pada aparat desa. Jadi kami rasa perlu di lakukan 

pelatihan pada mereka. KarEna kurang nya pengalaman dan ilmu yang memadai. 

 

 

4.1.5 Inovasi Baru pada BUMDES yaitu Peyek Lele(Pele) dan Program 

Membantu Kegiatan Belajar Mengajar Paud & TK Seandanan 

 (Kadek Dwi Safitri) 

 

Tujuannya adalah agar adanya suatu kegiatan bagi pemuda-pemudi karang taruna 

yang menganggur, sehingga mereka mendapatkan sedikit penghasilan dari 

BUMDES dan juga pelanggan ataupun konsumen tidak akan bosan dengan hasil 

produksi Peyek Lele. Kami juga memiliki rencana yaitu ingin menambahkan 

inovasi Peyek Lele ini dengan meningkatkan kualitas cita rasanya dengan 

memberikan macam-macam varian rasa baru seperti balado, jagung bakar, keju, 

dan masih banyak lagi. 

Bahan-Bahan : 

- 250 gr ikan lele 

- 500 gr tepung beras Rose Brand 

- 2 sdm tepung tapioka 

- 200 gram kacang tanah 

- Daun jeruk secukupnya 

- 5 cm kencur 

- 2 sdm ketumbar 
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- 3 cm kunyit 

- Garam secukupnya 

- Penyedap rasa secukupnya 

- 8 siung bawang putih 

- 1 kotak santan kara 

- 400 ml air 

- Minyak goreng secukupnya 

Cara Membuat 

1. Siapkan  kacang, potong menjadi 2 bagian. Sangrai kacang dengan api 

kecil. 

2. Cuci bersih daun jeruk, potong bagian tangkainya kemudian iris tipis-tipis. 

3. Haluskan bumbu yang terdiri dari kencur, bawang putih, kunyit, ketumbar 

dan garam secukupnya. 

4. Siapkan satu wadah untuk adonan. Masukkan ikan lele yg sudah di presto 

dan dicincang kemudian masukan tepung beras, tepung tapioka, iriskan 

daun jeruk, dan bumbu yang sudah dihaluskan. 

5. Tuang air dan santan sedikit demi sedikit kedalam adonan lalu diaduk rata. 

Pastikan adonan peyek  cair agar hasilnya lebih renyah. 

6. Panaskan minyak, lalu tuangkan adonan yang sudah ditaburi kacang 

sedikit demi sedikit di bagian pinggir wajan kemudian diberi siraman 

minyak agar peyek cepat lepas dari wajan. 

7. Goreng peyek hingga berwarna kuning keemasan dan tiriskan. 

8. Lakukan berulang-ulang hingga adonan peyek habis. 

Program membatu kegiatan belajar mengajar Paud & TK Seandanan 

Program ini berlangsung ketika kami tidak ada jadwal program kerja yang utama. 

Maka kami membatu bunda-bunda paud.  Karna kurangnya tenaga pengajar dan 

inovasi baru dalam proses belajar seperti mengenal huruf abjad dan membangun 

semangat belajar. Kami juga sedikit memperindah ruangan kelas dengan 

membuatkan gambar-gambar pemandangan yang menarik agar mereka sedikit 

mengenal tentang alam. 
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4.1.6 Program Perencanaan Anggaran Peyek Lele (PELE) dan program 

Betabuh (Siti Khairun Nisa)  

Program ini bertujuan untuk membuat catatan anggaran yang berisi gambaran 

kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas  program. 

Perencanaan anggaran yang baik haruslah mencangkup seluruh kegiatan UKM 

sehingga fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. 

 

Program betabuh (kesenian daerah) 

Betabuh merupakan kesenian budaya yang sampai saat ini masih di lestarikan di 

kabupaten   Pesawaran khususnya di kecamatan Way Khilau desa Sukajaya. 

Betabuh adalah alat musik seperti rebana yang di iringi senandung islami dengan 

kebudayaan Lampung. 

 


