
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Desa Sukajaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran difokuskan pada 

“Pengembangan potensi dan daya saing pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi” yang dirancang untuk 

melaksanakan misi dalam bidang kemasyarakatan yaitu pengembangan dan inovasi 

BUMDES yaitu Peyek Lele dan hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat 

disimpulkan yaitu:  

1. Saat ini Sukajaya telah memiliki web desa sebagai pusat informasi yang dapat 

diakses namun tidak diaktifkan. 

2. Mengadakan sosialisasi tentang GIS (Galery Investasi Syariah) yaitu 

“Waspada Investasi Bodong” kepada Ibu-ibu PKK desa Sukajaya dan 

Memberikan label, merk dan kemasan peyek lele yang kreatif agar dapat 

membantu dan menarik masyarakat mengenal poduk dalam meningkatkan 

nilai jual.  

3. Pelatihan komputer bagi siswa-siswi SD, SMP, SMA dan karang taruna agar 

dapat membantu mereka dalam mengetahui pentingnya teknologi informasi 

dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam membantu 

menyelesaikan serta menambah keterampilan dalam mengoperasikan 

komputer.  

4. Adanya sosialisasi dan pelatihan laporan keuangan kepada pemuda-pemudi 

Karang Taruna mengenai perhitungan Harga Pokok Produksi sehingga dapat 

mencatat dan memperhitungkan semua pemasukan dan pengeluaran dengan 

baik dalam kegiatan usaha yang baru dirintis seperti  Peyek lele. 
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5. Menciptakan produk unggulan dan membuat  inovasi rasa baru dari Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu Peyek Lele (PELE) dan membantu 

ngajar mengajar di PAUD dan TK Seandanan desa Sukajaya. 

6. Membentuk perencanaan anggaran produksi untuk UKM dan bersosialisasi 

mengikuti salah satu kesenian tradisi yang masih melekat di desa Sukajaya 

yaitu betabuh. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat kami berikan adalah sebagai : 

5.2.1 Untuk Masyarakat Desa Sukajaya 

1. Dalam upaya mendirikan sebuah UKM yang belum tersedia di desa Sukajaya, 

masyarakat harus berani mengambil risiko, karena desa Sukajaya terlihat memiliki 

potensi usaha yang cukup baik maka sangat disayangkan apabila tidak 

dikembangkan. 

2. Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan 

teknologi maupun bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan karakter masyarakat yang cerdas, cekatan, serta berakhlak mulia. 

3. Menganalisis dan memanfaatkan apa saja potensi-potensi yang ada di dalam desa 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal, untuk diolah menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai jual sehingga secara tidak langsung menciptakan lapangan 

pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran yang ada. 

 

5.2.2 Untuk Institusi 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai positif 

bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, sehingga terciptanya 

empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap 

masyarakat setempat. 
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2. Kedepannya dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM), panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan 

dengan matang lagi terutama dalam menjalin koordinasi dengan lapangan/desa 

yang terkait lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

 


