BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) di Pekon Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu, dengan hasil

kerja

yang telah dilaksanakan dapat

disimpulkan:
1.

ang dinaungi oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) di Pekon Fajar Mulia, Kec. Pagelaran Utara,
Kab. Pringsewu.

2. Pembuatan Website Desa di Pekon Fajar Mulia, Kec. Pagelaran Utara,
Kab. Pringsewu.
3. Pelatihan administrasi sewa tenda kepada pihak pengurus BUMDes.
4. Membuat sistem keuangan dalam kegiatan sewa tenda kepada pihak
pengurus umdes.
5. Membantu BUMDes meningkatkan SDM untuk pengelolaan unit usaha

6.
oleh BUMDes.

5.2. Saran
5.2.1.

Saran Untuk Pembaca
Dengan selesainya laporan ini dapat membantu dalam
referensi para pembaca dan apabila masih ada kekurangan
dalam laporan ini bisa menulis kritikan yang membangun
guna menyempurnakan isi dari laporan ini.

5.2.2.

Untuk Institusi
1. Kegiatan

Praktek

Kerja

Pengabdian

Masyarakt

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.
2. Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat panitia pelaksana dan
pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan dengan
matang terutama dalam menjalin koordinasi dengan
lapangan atau Pekon lokasi pelaksanaan PKPM.

5.2.3.

Saran untuk pekon
Saran yang kami berikan untuk Pekon Fajar Mulia antara
lain sebagai berikut :
1. Kami harapkan kepada perangkat Pekon Fajar Mulia
dapat

menjalankan

dan

melanjutkan

sistem

kependudukan agar monografi desa dapat terlihat
dengan baik. Informasi yang ada di desa dapat dengan
cepat

di

update

dengan

menggunakan

sistem

kependudukan.
2. Kepada perangkat Pekon Fajar Mulia agar website
kampung yang telah dibuatkan agar selalu diupdate
kontennya sehingga informasi seputar desa Fajar
Mulia dapat tersebar ke masyarakat luar.
3. Kepada pihak pengurus BUMDes Pekon Fajar Mulia
agar dapat melanjutkan pembuatan BUMDes sampai
dengan selesai, dan proses kerja BUMDes tersebut
berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan sesuai
dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

