
 

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 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 

denganbaik serta membangunsistem informasi Pekon guna meningkatkan 

Manajemenpemerintahan 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 Mahasiswa.  

 

Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Pekon Tri Tunggal Mulyo program dan 

kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan harapan 

adalah :  

 

4.1.1 Program pelatihan  ilmu komputer di Balai Pekon Tri Tunggal Mulyo dan SDN 

3 Tri Tunggal Mulyo. (Deni Amali) 

Program ini bertujuan agar perangkat Pekon dapat menggunakan Aplikasi 

Perkantoran seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel dan Siswa/i kelas 4,5 

dan 6 SDN 3 Tri Tunggal Mulyo dapat lebih mengenal dasar dari Ilmu Komputer 

dengan memperkenalkan perangkat yang ada pada Komputer dan mengenalkan 

aplikasi yang ada di Komputer. 

 

 

 

 

 



4.1.2 Program penerapan Model Bisnis pada unit kegitaan Masyarakat Pekon Tri 

Tunggal Mulyo.( M.Irfan Dewantara) 

Program ini bertujuan agar Pelaku UKM mendapatkan pengetahuan tentang Model 

Bisnis sehingga bisa diterapkan diusahanya masing-masing dan tercapainya laba 

yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan model bisnis yang benar dan memberi 

wawasan para pelaku UKM untuk semakin kreatif dalam menginovasikan produk 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

4.1.3 Program Sosialisasi Investasi Bodong.(Muhamad Aldhy Akbar) 

Program ini bertujuan agar Masyarakat Pekonbisa lebih berhati-hati jika ingin 

berinvestasi dan Masyarakat dapat berinvestasi dengan baik jika sudah 

mengetahui cara berinvestasi dengan benar dan akan menguntungkan untuk 

kedepannya. 

4.1.4 Program Pembuatan Website dan sosial media Pekon Tri Tunggal Mulyo.(Rani 

Widyastuti) 

Program ini bertujuan Membangun sistem informasi  berupa Website Pekon  

sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai Pekon Tri 

Tunggal Mulyo. 

4.1.5 Program pengembangan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan    

BUMDES. (Widya Eka Saputri)  

Program ini bertujuan untuk Untuk membantu pengurus BUMDES  dalam  melihat 

potensi Pekon yang bisa diajadikan  peluang usaha  BUMDES dan Untuk membantu 

pengurus BUMDES dalam membuat Laporan Keuangan BUMDES secara 

akuntabiltas dan dapat dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.6 Program Pembuatan Laporan Keuangan UKM. (Wulan sari )  

Progam ini bertujuan untuk membantu UKM yang ada di Pekon Tri Tunggal Mulyo 

dalam proses pembuatan Laporan Keuangan agar UKM yang ada di Pekon Tri 

Tunggal Mulyo bisa  mengetahui besaran laba yang diperoleh oleh dalam kegiatan 

usaha produksinya. 

4.1.7 Kegiatan partisipasi dalam merayakan HUT RI KE 73 

Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2017, kami berkesempatan ikut serta dalam 

kepanitiaan acara HUT RI yang ke-73 di Pekon Tri Tunggal Mulyo. Acara berjalan 

dengan lancar dan meriah. 

 

4.1.8 Kegiatan Reorganisasi Karang Taruna Pekon Tri Tunggal Mulyo  

Reorganisasi Karang Karuna dilakukan untuk membuat para Pemuda di Pekon Tri 

Tunggal Mulyo lebih aktif dan lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada 

di Pekon Tri Tunggal Mulyo. 

 

4.1.9  Program Pembuatan Video Dokumenter  

Program dokumentasi kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat yang 

berlangsung selama 26  Hari, dimana setiap kegiatan dalam dokumentasi dapat 

dijadikan sebagai acuan kegiatan Program PKPM yang akan datang. 

4.2 Evaluasi  

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas segala 

pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain:  

4.2.1 Kelebihan  

a. Sumber daya alam di Pekon Tri Tunggal Mulyo yang subur . 

b. Masyarakat di  Pekon Tri Tunggal Mulyo ramah . 

c. Tersedianya media komputerisasi sebagai alat bantu untuk pendataan segala 

macam berkas.  

4.2.2 Kekurangan  

a. Kurang mendukungnya infrastruktur di Pekon Tri Tunggal Mulyo.  

b. Kurang mendukungnya akses jaringan di Pekon Tri Tunggal Mulyo. 



c. Setiap Sekolah Dasar di Pekon Tri Tunggal Mulyo masih membutuhkan tenaga 

pengajar untuk membantu meningkatkan pendidikan agar lebih baik.  

d. Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang pentingnya 

mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna memajukan Pekon.  

e. Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Pekon Tri 

Tunggal Mulyo  dengan maksimal.  

f. Kurang aktifnya pemuda dalam setiap kegiatan yang di adakan di Pekon. 

 


