
BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan tempat bagi 

mahasiswa untuk belajar hidup dan mengabdi di masyarakat. Dengan adanya 

PKPM ini, diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara 

aktif dalam  masyarakat sebab di masyarakat tidak hanya ilmu yang perlu 

diterapkan tetapi bagaimana cara mahasiswa menyatu dengan lingkungan 

masyarakat. Pelaksanaan program PKPM di Pekon Purwodadi Kec. Adiluwih 

Kab. Pringsewu sejak diterjunkan mulai tanggal 09 Agustus – 06 September 

2018 merupakan  serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara 

koordinator dan pelaksana. Dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a) Saat ini Pekon Purwodadi telah memiliki website Pekon sebagai pusat 

informasi yang dapat diakses melalui https://pekonpurwodadii.wordpress- 

.com 

b) Aparatur Pekon Purwodadi saat ini telah menerapkan teknologi informasi 

khususnya Ms. Excel dan Word sebagai alat bantu dalam pembuatan 

laporan keuangan pekon dan pengarsipan berkas Pekon. 

c) Setelah diadakan pelatihan pembukuan dan laporan keuangan sederhana di 

home industri tahu oleh TIM PKPM, pengelola keuangan dari home 

industri tahu tersebut sudah mulai menerapkan pembukuan yang lebih 

teratur dan tepat. 
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d) Infratruktur jalan di Pekon lebih informatif dan komunikatif sebagai 

pelayanan dan fasilitas masyarakat. 

e) Masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai investasi 

yang benar dan dapat mencegah akan terjadinya korban investasi yang 

salah. 

f) Pengelola home industri tahu memiliki pemahaman yang lebih maju 

dengan mulai menerapkan pemodelan bisnis canvas untuk 

mengermbangkan strategi bisnis yang dijalankan yang diharapkan akan 

meningkatkan pemasukannya. 

g) Semua program dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa 

program yang tidak terlaksana, karena beberapa kendala. Dengan 

terlaksananya program-program tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Pekon Purwodadi. 

h) Keterlaksanaan program ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara 

pihak masyarakat serta adanya kerjasama antar mahasiswa yang 

melaksanakan PKPM di Pekon Purwodadi. Sehingga dalam pelaksanaan 

PKPM ini Mahasiswa  dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 

memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang dimilikinya.  
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5.2  SARAN  

5.2.1 Bagi Aparatur Pekon Purwodadi 

Sebagai sarana pengolahan informasi dan pelayanan administratif 

kepada masyarakat pekon serta media penyajian informasi potensi dan 

kegiatan-kegiatan terbaru yang diadakan di Pekon, website 

https://pekonpurwo-dadii.wordp ress.com diharapkan dapat terus 

dikelola dengan baik dan terus melakukan update mengenai berita atau 

informasi tebaru pekon sehingga masyarakat luas mengetahui 

perkembangan yang terdapat di Pekon Purwodadi. 

 

5.2.2 Bagi Masyarakat Pekon Purwodadi 

a) Mencari dan mengali apa saja potensi-potensi yang ada didalam 

kampung, untuk dijadikan home industri sehingga secara tidak 

langsung menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi 

angka pengangguran yang ada. 

b) Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa PKPM 

semoga dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan 

untuk kepentingan masyarakat setempat.  

c) Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam kegitatan organisasi pekon 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter 

masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia. 
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d) Meningkatkan kemauan dan simpati dari para pemuda untuk turut-

serta dalam pembangunan pekon guna memajukan pekon. 

 

5.2.3 Bagi IIB Darmajaya 

a) Dalam pelaksanaan pembekalan PKPM, diharapkan pihak 

penanggung jawab dapat menambahkan lebih banyak pelatihan-

pelatihan yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat. 

b) Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakt ini sebaiknya 

diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini 

memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan 

potensi dalam diri, sehingga tercipatanya empati dalam diri 

mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap 

masyarakat setempat. 

 

5.2.4 Bagi Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 

a) Menjaga nama baik almamater yaitu nama IIB Darmajaya. 

b) Membuat program-program PKPM yang sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa baik dari segi Akademik maupun biaya serta sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada dilokasi PKPM. 

c) Menanamkan sifat saling pengertian, saling membantu, saling 

mendukung, saling menjaga kekompakan, saling menghargai dan 

menghormati antar sesama anggota PKPM, karena hal tersebut 

merupakan kunci sukses pelaksanaan program kerja PKPM. 
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Rekomendasi Atau Tidaknya Pekon Purwodadi Dipakai Sebagai Lokasi 

Pkpm Berikutnya 

Rekomendasi atau tidaknya Pekon Purwodadi dipakai sebagai lokasi PKPM 

berikutnya, menurut kami sebaiknya untuk kegiatan PKPM IIB 

DARMAJAYA di tahun berikut nya tetap di rekomendasikan untuk 

menjalankan kegiatan PKPM di kecamatan adiluwih, tepatnya di pekon 

purwodadi. Alasan nya adalah karena kurangnya wawasan masyarakat 

tentang ilmu ekonomi, pemanfaatan IT, kegiatan masyarakat baik di bidang 

industri rumahan ataupun organisasi kemasyarakatan, karena pada dasarnya 

masyarakat mempunyai antusias yang tinggi untuk berbisnis dan 

berorganisasi secara terstruktur. Oleh karena itu perlu bimbingan dasar atau 

teori-teori secara istansi pendidikan  baik dari ilmu ekonomi ataupun 

teknologi infomasi agar dapat bisa merubah dan mengembangkan paradigma 

berbisnis dan berorganisasi mereka sesuai dengan kemajuan zaman dan 

teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


