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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang telah

kami lakukan, ada 4 program kerja yang berhasil kami lakukan, yaitu :

1. Melakukan inovasi pada UKM Jamur yaitu produk Nuget Jamur.

2. Melakukan penyuluhan tata cara cuci tangan menurut WHO (World

Health Organization) di SDN 1 Podomoro.

3. Mengenalkan dan menyerahkan web kampung kepada Karang Taruna

Pekon Podomoro.

4. Melaksanakan pelatihan komputer kepada anak-anak Pekon Podomoro.

5. Memberikan web desa kepada Wakil Ketua Balai Desa Podomoro.

Inovasi produk baru menggunakan bahan baku Jamur menjadi Nugget

Jamur mendapatkan apresiasi dari masyarakat desa podomoro dan menjadi

produk inovasi pertama yang dilakukan oleh mahasiswa yang pernah

melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di desa podomoro.

Web Desa desa.id yang dibawa oleh mahasiswa PKPM belum

sepenuhnya digunakan untuk keperluan desa, dikarenakan pihak pemerintah

desa belum memastikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk

pembuatan Web Desa. Namun beberapa kontennya sudah diisi dengan data

dari desa, seperti informasi dasar desa (alamat, email, jumlah penduduk,

sekolah, dan lain-lain), pengumuman dan berita penting kampung, agenda

kampung, dan galeri foto-foto kegiatan PKPM di desa.

Kegiatan Gotong Royong merupakan kegiatan bidang sosial dalam

rangka perwujudan kepedulian masyarakat dan mahasiswa terhadap sesama

manusia saling menolong.
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5.2 Saran

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya yang disusun

sesuai dengan Laporan Kelompok PKPM, maka kami dapat memberikan

masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi demi

kebaikan seluruh masyarakat Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu, yaitu :

a. Saran untuk UKM

1. Diharapkan masyarakat desa Podomoro terutama yang memiliki

UKM agar menerapkan pembuatan laporan keuangan yang

terkomputerisasi dan lebih mendalami serta menggunakan

metode penulisan buku keuangan yang lebih baik dari

sebelumnya.

2. Pemasarannya diharapkan lebih luas dari sebelumnya dengan

adanya Web Desa jika sudah sepenuhnya digunakan sebagai

media pemasaran produk-produk asli desa.

b. Saran untuk Pemerintah Desa/Pekon Podomoro

1. Perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana

internal desa untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya

sehingga masyarakat dapat menikmati dengan baik dan

memanfaatkannya untuk kesejahteraan.

2. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk

aktif dalam kegiatan desa guna menambah pengetahuan dan

keterampilan masyarakat.

3. Perlu adanya komunikasi 2 arah yang baik, sehingga dapat

terjalin komunikasi dengan baik antarwarga desa.

4. Diharapkan pemerintah desa dapat lebih sering mengadakan

penyuluhan maupun pelatihan mengenai komputer dan

manfaatnya terhadap masyarakat.
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5. Diharapkan kepada setiap sekolah dasar di desa podomoro agar

menggunakan komputer dan menyiapkan lab komputer sendiri

yang siap untuk praktikum oleh murid-murid.

6. Mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dengan memanfaatkan

lingkungan sekitar untuk membuat inovasi produk baru yang

bernilai jual tinggi untuk menambah nilai tambah dari desa

Podomoro.

7. Perlu adanya kesinambungan program dan koordinasi sehingga

kerja pembangunan pihak desa Podomoro dapat berjalan dengan

baik dan lancar

c. Saran untuk Institusi

1. Perlu adanya ke akuratan informasi yang diberikan institusi pada

saat survey atau tinjau lokasi perdana.

2. Perlunya akses yang jelas bagi Mahasiswa/I untuk dapat

berkontribusi dalam setiap program kerja yang sesuai dengan

konsentrasi jurusan.

3. Perlu adanya komunikasi 2 arah yang baik dari pihak institusi

dengan pemerintah kampung sebagai salah satu objek PKPM, agar

pemerintah desa dapat membuka aksesnya kepada Mahasiswa/I

dalam menganalisis jalannya pemerintahan desa dan dapat

membantu dalam menyelesaikan kendala yang dialami pemerintah

desa.


