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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang telah
kami lakukan, ada 4 program kerja yang berhasil kami lakukan, yaitu :
a.

Perancangan

website

membantu

Kelurahan

dalam

menyebarkan

informasi Kelurahan Pajaresuk dan Pariwisata kepada Masyarakat luas.
b.

Menciptakan Inovasi kreatif dalam pemberian label, merk, dan kemasan
maupun rasa yang mambantu masyarakat mengenal produk dan menjadi
identidas produk olahan geblek sebagai usaha penghasil pemasukan
ekonomi Masyarakat Kelurahan Pajaresuk.

c.

Pembuatan anggaran perencanaan perhitungan Harga Pokok Produksi,
Laporan Keuangan dan pelatihan Business Model Canvas yang dilakukan
oleh mahasiswa PKPM di Kelurahan Pajaresuk, pihak rumah industri
kini lebih mengerti segmentasi pasar dan ilmu ekonomi akuntansi dan
urusan laporan keuangan, sehingga menjadi acuan untuk menentukan
keutusan usaha kedepannya dan dapat mengetahui jumlah laba maupun
rugi yang di dapatkan dari usaha Geblek.

d.

Pemasaran dan Promosi yang di lakukan secara online dapat
mengoptimalkana distribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) Geblek.

e.

Melakukan Pelatihan Dasar Microsoft Office kepada anak-anak Sekitar
Kelurahan Pajaresuk agar anak- anak sekitar dapat secara terampil
mengoperasikan komputer.
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5.2 Saran
Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini
diharapkan masyarakat Kelurahan Pajaresuk terutama yang memiliki UKM
agar menerapkan pembuatan laporan keuangan yang terkomputerisasi dan
lebih mendalami serta menggunakan metode penulisan buku keuangan yang
lebih baik dari sebelumnya. Pemasarannya diharapkan lebih luas dari
sebelumnya dengan adanya Web Kelurahan jika sudah sepenuhnya digunakan
sebagai media pemasaran produk-produk asli kelurahan. Adapun kepada
pemerintah setempat untuk dapat meningkatkan pengelolaan sarana dan
prasarana internal desa untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya
sehingga masyarakat dapat menikmati dengan baik dan memanfaatkannya
untuk kesejahteraan serta keamanan kelurahan seperti kegiatan rutin Gotong
Royong dan kegiatan rutin menjaga keamanan lingkungan(Ronda).
Selanjutnya harapan kami pada institusi untuk kemajuan kegiatan Paraktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang akan datang untuk dapat
meningkatkan keakuratan informasi yang diberikan institusi pada saat survey
atau tinjau lokasi perdana. Perlunya akses yang jelas bagi Mahasiswa/i untuk
dapat berkontribusi dalam setiap program kerja yang sesuai dengan
konsentrasi jurusan.

