RINGKASAN
Program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) IIB Darmajaya Bandar
Lampung di selenggarakan atas dasar salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
di IIB Darmajaya Bandar Lampung. Program PKPM ini berjalan selama 29 hari,
dimulai dari 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018. Program PKPM yang
dilaksanakan di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan pringsewu memiliki sejumlah
kegiatan, yaitu :
1. Pengembangan POTENSI WISATA ALAM

TALANG INDAH

BUKIT PANGONAN DAN UKM GEBLEK di Kelurahan Pajaresuk
Kegiatan ini mengembangkan Wisata alam Talang Indah Bukit Pangonan
dalam segi pemasaran berbasis Teknologi Informasi serta jajanan
tradisional dari bahan baku Singkong yaitu Geblek dengan Varian rasa
kepada masyarakat Kelurahan Pajaresuk. Respon dari warga Pajaresuk
sangat supportif terhadap kegiatan ini, semoga untuk ke depannya warga
Pajaresuk dapat menambah produk inovatif baru dan dari mahasiswa
PKPM berikutnya untuk melakukan pemasaran produk.

2. Pembukuan UKM GEBLEK di Kelurahan Pajaresuk ayang Efektif
dan Efisien
Pembukuan ini berisi tentang Penyusunan Laporan Keuangan yang efektif
dan efisien menggunakan komputer. Seminar ini ditujukan untuk
masyarakat umum Kelurahan Pajaresuk, dan respon masyarakat terhadap
kegiatan ini cukup baik.

3. Pengenalan Web Kelurahan Pajaresuk.
Kegiatan ini mengenalkan perangkat desa mengenai web desa yang
disediakan oleh DJCorp melalui sistemnya yaitu Sidesa.id. Masyarakat
desa sangat senang dengan adanya pengenalan web desa ini, karena
mereka memang sedang bingung apa itu web desa dan apa fungsinya.
Namun sayangnya, untuk operasional, belum sepenuhnya berjalan

dikarenakan

pemerintah

desa

masih

ingin

berkoordinasi

dengan

pemerintah kabupaten untuk menjelaskan bagaimana baiknya.

4. Pengabdian masyarakat di Kelurahan Pajaresuk
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Pajaresuk atas
bentuk kerjasama antara kelompok PKPM dan organisasi kampung, lebih
tepatnya Karang Taruna Kelurahan Pajaresuk. Selain itu, kami juga
bekerjasama dengan para ketua RT yang menyediakan sebagian Sarana
untuk mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat Kelurahan
Pajaresuk. Masyarakat Kelurahan Pajaresuk sangat antusias dengan
kegiatan ini dan kami berhasil menyelesaikan kepanitiaan dalam
perlombaan Voli tingkat Kabupaten Pringsewu, serta membangun sebuah
gardu/pos ronda di RT 1 dengan bantuan para warga setempat.

5. Pembuatan Video Profile Kelurahan Pajaresuk
Pembuatan Video Profile Desa ini bertujuan untuk memperkenalkan
kelurahan Pajaresuk kepada netizen di sosial media seperti YouTube, Dan
mengutamakan wisata sebagai nilai jual kelurahan Pajaresuk kepada
masyarakat luas.
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