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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI
4.1

Pembahasan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan bentuk
pengabdian , Pendidikan , pengayaan dan pengetahuan dan pemberdayaan
kemampuan secara langsung kepada masyarakat menyesuaikan apa yang
di butuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat dalam
mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di daerah daerah
tersebut yaitu daerah yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau
komuditas unggulan yang selama ini belum di kelola dengan baik serta
membangun system informasi desa guna meningkatkan akan informasi
dan manajemen desa. Selain itu kegiatan PKPM merupakan suatu berntuk
pengabdian sehingga merupakan suatu kewajiban yang harus di
laksanakan oleh sarjana.

Selama berlangsung kegiatan PKPM di Kelurahan Pajaresuk program dan
kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuan sesuai
dengan harapan adalah :

4.1.1 Pengembangan UKM Geblek
UKM (usaha kecil menengah) memiliki peranan penting dalam
perekonomian masyarakat dan perekonomian kampung. Usaha yang
dirintis oleh Ibu Sarah di mana usaha ini masih mengalami kendala
dalam bidang pemasaran dan tenaga kerja UKM ini perlu perhatian
agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan, dengan demikian
kami membantu Ibu Sarah dalam perhitungan harga pokok produksi,
pemasaran produk

melalui pembuatan merk/logo, memberikan

pelatihan tentang Business Model Canvas dan laporan keuangan
yang efektif.
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4.1.2 Pelatihan Penyusunan Anggaran Usaha Kecil Menengah
Pelatihan penyusunan anggaran Usaha Kecil Menegah seperti
perhitungan harga pokok produksi dan laporan keuangan ini kami
lakukan pada UKM Geblek yang telah kami kembangkan. Pada
pelatihan ini kami memberikan bagaimana cara menentukan biaya
Produksi, Laba dan rugi dan harga jual per satuan Produk Geblek.
Pelatihan Metode Business Model Canvas pada usaha kecil
menengah agar terlihat jelas tujuan dan target pemasaran produk,
dan pemberian sedikit materi tentang pembukuan sederhana agar
setiap pemasukan dan pengeluaran dicatatkan dalam satu buku agar
tertata dan mudah untuk memeriksa jika ada kesalahan.

4.1.3

Program Pembuatan Website Kelurahan Pajaresuk
Merupakan Program utama dan Pokok yang wajib di kerjakan dan di
lakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer IIB Darmajaya
yang sedang melaksanakan tugas pengabdian masyarakat. Tujuan
yang di maksud dari pembuatan website ini adalah untuk
mengenalkan Kampung, baik secara pemerintahan dan Potensi
Kelurahan Pajaresuk secara luas. Selain mengenalkan mengenai
Profil Kampung kepada Publik , tujuan lain dari pembuatan website
Kelurahan Pajaresuk adalah untuk membantu pemerintah dalam
memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta untuk
menyebarluaskan informasi mengenai potensi yang ada di Kelurahan
Pajaresuk. Website Kelurahan Pajaresuk bisa di akses melalui
domain http://pajaresuk.sidesa.id. Fitur-fitur yang terdapat di dalam
website tersebut berupa : Home, Profil Desa (meliputi Visi& Misi,
Struktur Perangkat kelurahan), Pelayanan (Meliputi tata acara
pembuatan KTP, KK, Dan Akta), UKM, Inventaris Desa, dan Berita.
Dengan ada nya fiur- fitur tersebut maka secara keseluruhan semua
pelaksanaan kegiatan bisa terekam dan di ketahui oleh Publik
melalui Website Kelurahan Pajaresuk.
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4.1.4

Pembuatan Blog Wisata Alam Talang Indah Bukit Pangonan
Pada minggu ke- 2 pelaksaan PKPM kami melakukan salah satu
rencana kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
wisata alam Talang Indah Bukit Pangonan yang ada di kelurahan
Pajaresuk agar dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya para
pengguna internet melalui blog wisata.

4.1.5

Pembuatan Video Profil
Pembuatan Video ini merupakan tugas yang wajib kami lakukan
sebagai salah satu rangkaian kegiatan selama kami berada di
Kelurahan Pajaresuk, Pembuatan Video ini kami lakukan dari minggu
pertama kedatangan kami di Kelurahan Pajaresuk, aplikasi pendukung
yang kami gunakan untuk membuat video adalah Adobe premier.

4.2 Evaluasi
Di Dalam pelaksanaan PKPM yang di lakukan selama 1 Bulan di Kelurahan
Pajaresuk banyak terdapat kegiatan yang terlaksana sesuai dengann rencana
yang telah di persiapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada
beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana dan tidak terduga atau di luar
rencana
Beberapa Kegiatan Di luar rencana tersebut adalah kegiatan partisipasi dalam
Proses Pembuatan Pos Ronda, Panitian Lomba Voly Karang Taruna,
Musyawarah Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Gotong Royong Kampung
dan Kegiatan – kegiatan penunjang lain nya.

