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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu,
dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan :
1.

Pelaksanaan pembuatan Website Desa Pekon Ambarawa sebagai
tempat untuk mendata kependudukan agar mudah di dapatkan informasi
monografi Pekon.

2.

Pengemasan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelanting Getuk
Lancar Jaya menjadi lebih menarik sehingga konsumen akan lebih
tertarik kepada produk Kelanting getuk.

3.

Pengembangan Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelanting
Getuk Lancar Jaya memberikan inovasi produk kelanting getuk dengan
memberikan varian rasa agar dapat lebih di nikmati oleh masyarakat.

4.

Di bidang akutansi, dibuatkan nya perhitungan dan pembukuan UKM
Kelanting getuk menggunakan Microsoft Excel agar berjalan dengan
baik dan sesuai rencana.

5.

Memasarkan produk Kelanting Getuk pada UKM Lancar Jaya dengan
penerapan strategi pemasaran Konvensional dan media sosial membuat
produk kelanting getuk dapat lebih di kenal luas oleh masyarakat
dengan menggunakan media sosial seperti, facebook, dan instagram,
serta melakukan penjualan ke warung-warung di sekitar pekon
ambarawa.

6.

Pembuatan logo Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelanting
Getuk Lancar Jaya menggunakan CorelDraw di harapkan dapat
membuat produk kelanting getuk dapat lebih di kenal oleh masyarakat
dengan logo sebagai tanda pengenalnya.
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7.

Pembuatan Website Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelanting Getuk
Lancar Jaya membuat produk kelanting getuk dapat lebih di kenal luas
oleh masyarakat dengan menggunakan media website. Sosialisasi
Multimedia dan editor video kepada aparatur Pekon Amnbarawa
berjalan dengan lancar sehingga perangkat Pekon lebih mengerti
tentang ilmu multimedia.

8.

Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya juga ikut berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pekon ambarawa dalam
pemasangan identitas rumah, membantu aparat pekon membuat
sertifikat tanah sawah, sosialisasi Netralisasi ASN, Pelepasan jabatan
kepala pekon baru yaitu Bapak Mas’ud kepada Bapak Amat sobirin.

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. Saran Untuk Darmajaya
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini sebaiknya diadakan
kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai
positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, sehingg
terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan
sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kegiatan
Praktek Kerja Pengabdian masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak
yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam
menjalin koordinasi dengan lapangan/kampung lokasi pelaksanaan PKPM.
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5.2.3. Saran Untuk Kampung
Saran yang kami berikan untuk masyarakat Pekon Ambarawa antara lain
sebagai berikut :
1. Kami harapkan kepada perangkat

Pekon Ambarawa dapat

menjalankan dan melanjutkan Website pekon agar informasi dan
monografi pekon dapat terlihat dengan baik. Informasi yang ada di
Pekon dapat dengan cepat di update dengan menggunakan Website
Pekon.
2. Kepada perangkat Pekon Ambarawa agar website pekon yang telah
dibuatkan agar selalu diupdate kontennya sehingga informasi seputar
Pekon Ambarawa dapat tersebar ke masyarakat luar.
3. Kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelanting getuk Lancar Jaya
dapat melanjutkan produk Kelanting Getuk dan membuat kemasan
yang lebih menarik lagi untuk produksi Kelanting Getuk selanjut
nya, selain itu agar selalu membuat laporan keuangan periode
berikutnya agar keuangan dapat terpantau. Dibidang pemasaran,
lebih banyak belajar lagi ilmu pemasaran berbasis media online
kepada masyarakat yang lebih mengerti tentang IT di Pekon
Ambarawa.

