
BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

4.1 Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari 

pengabdian diri mahasiswa IIB 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 desa guna meningkatkan manajemen 

pemerintahan pekon. Selain itu kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk 

penerapan dedikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga hal ini 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang sarjana. 

 

Kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB Darmajaya Bandar 

Lampung Tahun akademik 2018 yang berlokasi di Desa Purwodadi Kec. 

Adiluwih Kab, Pringsewu. Dilaksanakan mulai tanggal 09 Agustus 2018 – 06 

September 2018. Adapun pembahasan dari terlaksananya program baik yang 

dikategorikan sukses, tidak sukses, maupun program yang baru muncul, rincian 

dari kedua katagori tersebut sebagai berikut: 
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4.1.1 Program Yang Terlaksana Dengan Baik 

a) Pembuatan Website Pekon Purwodadi 

Pembuatan Website Pekon Purwodadi  dapat dilakukan dengan baik 

terlihat dari berjalannya Website Pekon yang telah tim PKPM kami buat 

dengan tampilan yang lebih responsive. Tujuan dan maksud dari 

pembuatan web ini adalah untuk mengenalkan pekon baik mengenai 

sistem pemerintahan, potensi-potensi yang ada maupun berita- berita 

kegiatan Pekon Purwodadi lebih mudah disajikan diakses oleh  

masyarakat luas secara elektronik. 

 

b) Pelatihan Word dan  Ms.Excel  Kepada Perangkat Pekon Guna 

Pembuatan Laporan Keuangan  Pekon  

Pelatihan Ms Office Word dan Excel dengan sasaran adalah  aparatur 

Pekon Purwodadi terlaksana dengan baik dan maksimal terlihat dari 

program yang berjalan antara lain pengenalan Ms Office Word dan 

Excel, serta praktik pembuatan surat yang disambut dengan antusias 

oleh aparatur pekon dan kaur keuangan Pekon telah menggunakan 

komputerisasi dalam pembuatan laporan keuangan pekon. 

 

c) Perbaikan Infrastruktur Jalan dengan Pemberian Identitas Jalan di 

Pekon Purwodadi 

Program ini bertujuan untuk memberikan identitas setiap jalan yang ada 

di Pekon agar memudahkan informasi arah jalan dan menjadi  lebih 
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komunikatif serta memudahkan aktifitas masyarakat. Program ini 

mendapat apresiasi yang baik dari Kepala Pekon Purwodadi serta 

seluruh masyarakat Purwodadi karena Mahasiswa PKPM IIB 

Darmajaya menciptakan sejarah baru sebagai pencetus identitas jalan di 

Pekon yang sebelumnya memang belum dibentuk. 

 

d) Pelatihan  Penataan Ulang Pembukuan Sederhana Bagi Usaha 

Home Industri Tahu di Pekon Purwodadi 

Pelatihan Pembukuan Sederhana dengan sasaran adalah  Pengelola  

Home Industri Tahu terlaksana dengan baik terlihat dari antusiasnya 

pengelola keuangan di home industri tahu tersebut yang mengikuti 

langkah-langkah pembukuan yang kami arahkan, serta sudah 

dipraktekkan dalam pembukuan dan pembuatan laporan keuangan 

sederhana pada home industri tahu tersebut sehingga lebih mudah 

mengontrol pemasukan dan pengeluaran dan aktifitas bisnis yang 

dijalankan. 

 

e) Pelatihan Strategi Pemasaran Dengan Menerapkan Model Bisnis 

Canvas Pada Home Industri Tahu 

Program pelatihan strategi pemasaran dengan menerapkan model bisnis 

canvas dengan sasaran kepada home industri tahu ini bertujuan untuk 

mengembangkan aktifitas bisnis yang dijalankan dan mengembangkan 

strategi pemasaran yang dapat mendesain, menggambarkan hingga 
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menyimpulkan aspek-aspek bisnis menjadi satu strategi yang utuh, serta 

memudahkan aktifitas bisnis yang rumit menjadi sederhana. Program ini 

telah terlaksana dengan baik dan diikuti dengan baik oleh pengelola 

serta siswa pondok pesantren Al-Ihsan kemudian mulai menerapkan 

strategi-strategi baru guna pengembangan bisnis ynag dijalankan.  

 

f) Sosialisasi Gerai Investasi Syariah (GIS) Kepada Anggota PKK   

Program  Sosialisasi Gerai Investasi Syariah (GIS)  dengan sasaran 

adalah anggota PKK dan masyarakat umum Pekon Purwodadi sangat 

diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan baik tentang investasi 

yang baik dan tidak menjadi korban investasi dalam bentuk apapun.  

Program ini telah terlaksana dan berjalan dengan baik serta disambut 

baik oleh anggota PKK masyarakat maupun pekon Purwodadi. 

 

g) Pembuatan Video Dokumenter 

Program dokumentasi kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

yang berlangsung selama 28 Hari, dimana setiap kegiatan dalam 

dokumentasi dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan Program PKPM 

yang akan datang, serta memberikan informasi tentang potensi-potensi 

di Pekon Purwodadi. 
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h) Inovasi Pemasaran Produk Pada Home Industri Tahu 

Strategi bisnis sangat diperlukan untuk memulai suatu usaha, disini Tim 

kami memberikan pelatihan model bisnis kanvas ke pemilik pabrik tahu 

guna agar owner dapat mengarahkan bisnis yang dilakukan mau kearah 

seperti apa. Dan dengan pemanfaatan teknologi yang sedang 

berkembang untuk meningkatkan pemasaran produk kami memberikan 

satu akun sosial media dan toko online untuk owner mulai menjual 

produknya secara luas.  

 

i) Pelatihan dan Pengembangan Struktur Organisasi Kressida (Kreasi 

Seni Santri AL-Huda) di Pekon Purwodadi 

Pelatihan dan pengembangan struktur organisasi Kressida di Pekon 

Purwodadi berjalan dengan baik, dengan tujuan organisasi tersebut lebih 

terstruktur dengan baik sehingga dapat lebih berkembang dan produktif 

serta lebih dapat tereksplor kualitas yang dimiliki oleh organisasi islami 

yang melestarikan kebudayaan seni islam.  

 

j) Kegiatan Partisipasi dalam Merayakan HUT RI ke 73 

Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2018,  kami berkesempatan ikut 

serta dalam kepanitiaan acara HUT RI yang ke-73 di Pekon Purwodadi, 

kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu mengadakan  perlombaan 

dari tanggal 15 Agustus 2018 – 20 Agustus 2018. Kami berpartisipasi 

mengadakan perlombaan tarik tambang ibu-ibu antar dusun, lomba 
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anak-anak menggiring bola dengan terong serta lomba anak shaleh antar 

TPA se-Purwodadi yakni lomba adzan dan da’i ,dengan mengadakan 

perlombaan tersebut bertujuan untuk memeriahkan HUT-RI ke73 dan 

agar masyrakat dapat mengenal PKPM Darmajaya Pekon Purwodadi 

lebih dekat, seluruh acara perlombaan berjalan dengan lancar dan 

meriah. 

 

k) Kegiatan Partisipasi dalam Festival Hadrah dan Rebana se-

Lampung  

Pekon Purwodadi memiliki organisasi kesenian islam yakni Kressida 

yang telah memiliki segudang prestasi baik ditingkat daerah maupun 

nasional. Pada tanggal 18-19 Agustus 2018, Kressida dan Tim PKPM 

IIB Darmajaya mengadakan festival hadrah dan Rebana se-Lampung 

dalam rangka memperingati HUT_RI ke-73 sekaligus menyambut Idul 

Adha. Acara ini terlaksana dengan baik dan diikuti oleh 90 grup hadrah 

dan rebana dari berbagai daerah di Lampung. 

 

4.1.2 Program Yang Tidak Terlaksana 

a) Sosialisasi Internet Sehat ke Mts Ibnu Zein 

Rencana program sosialisasi Internet Sehat ke Mts Ibnu Zein tidak 

terlaksana karena pihak sekolah meminta Mahasiswa PKPM untuk 

membawa surat izin mengajar. 
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b) Pelatihan Pembukuan dan Laporan keungan Kepada KWT 

Rencana program Pelatihan Pembukuan dan Laporan keungan Kepada 

KWT tidak terlaksana karena anggota KWT sudah tidak terstruktur dan 

sulit untuk berkumpul karena banyak anggota pasif. 

c) Pembentukan Home Industri baru dengan Anggota PKK  

Rencana diadakan program ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja 

baru bagi masyarakat Pekon Purwodadi agar tidak perlu mencari kerja 

diluar daerah. Program ini tidak terlaksana karena terkendala di dana 

awal sebagai modal membuka home indstri baru serta terkendala dari 

waktu.  

 

4.1.3 Program Yang Baru Muncul 

a) Sosialisasi pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran produk home 

industri Konveksi Dompet  

Sosialisasi ini merupakan penyuluhan tentang bagaimana memanfaatkan 

teknologi yang sedang berkembang di era sekarang ini untuk memulai 

bisnis. Contohnya seperti memanfaatkan media social atau toko online. 

b) Pelatihan Dasar tentang pengoperasian dan Aplikasi komputer kepada 

siswa SD di Pekon Purwodadi 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang memudahkan 

pekerjaan manusia. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini bertujuan 

agar sebagai ilmu dasar membekali anak-anak aplikasi-aplikasi dasar 

komputer yang membantu kegiatan belajar mereka. 
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c) Sosialiasi Pentingnya Menabung Sejak Dini Kepada SDN 1 Purwodadi 

Menabung sejak dini menjadi hal yang penting ditanamkan pada anak-anak 

agar menyadari pentingnya tabungan untuk masa depan dan agar anak-anak 

memahami cara mengelola keuangan, dimana ilmu tersebut akan sangat 

berguna hingga mereka dewasa sebagai pembekalan diri agar mandiri. 

 

4.2 Evaluasi 

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas 

pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

4.2.1 Kelebihan 

a) Sumber Daya Alam di Pekon Purwodadi memiliki tanah persawahan yang 

subur. 

b) Hasil sumber daya alam masih melimpah. 

c) Sumber Daya Manusia di Pekon Purwodadi sangat ramah tamah dan 

sangat peduli dengan lingkungan sekitar. 

d) Tersedianya media komputerisasi di Balai Pekon sebagai alat bantu untuk 

pendataan berbagai macam berkas. 

4.2.2 Kekurangan 

a) Kurang mendukungnya akses jaringan di Pekon Purwodadi. 

b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendirikan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) / home industri guna memajukan perekonomian. 

c) Masyarakat masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di 

Pekon Purwodadi dengan maksimal. 
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d) Kurangnya simpati dari para pemuda Pekon Purwodadi untuk ikut-serta 

dalam pembangunan Pekon yang lebih maju. 

e) Kurang mendukungnya media pembelajaran secara terkomputerisasi di 

sekolah-sekolah yang ada di Pekon Purwodadi. 


