BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI

4.1 PEMBAHASAN

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang merupakan suatu bentuk
pengabdian

mahasiswa

terhadap

masyarakat,

yaitu

sebagai

salah

satu

cara

mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan berdasarkan 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.

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

4.1.1 Program Pengembangan Website
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
pengembangan

website

ini

adalah

untuk

memberikan

media

untuk

mempublikasikan hal-hal baru yang ada di desa Mulyhosari, tujuan lain dari
pengembangan website Desa Mulyosari adalah untuk membantu pemerintah
dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta untuk
menyebarluaskan informasi mengenai potensi yang ada di Desa Mulyosari.

Website Desa Mulyosari bisa di akses melalui domain http://Mulyosari.sideka.id.
Fitur-fitur yang terdapat di dalam website tersebut berupa : Home, Profil Desa
(Meliputi : Visi dan misi, Sejarah, Perangkat desa). Fitur Lembaga Desa
(Meliputi: Surat menyurat, Perizinan, dan kartu keluarga), Fitur Kependudukan,
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Fitur Kabar Desa, Fitur Potensi Desa, Fitur Media, dan Fitur Kegiatan .
Denganada nya fiur- fitur tersebut maka secara keseluruhan semua pelaksanaan
kegiatan bisa terekam dan di ketahui oleh Publik melalui Website Desa
Mulyosari.Dampak adanya website desa dapat membangun sistem informasi, dan
dapat memudahkan aparatur desa dalam memberikan informasi terkini melalui
website desa. Sehingga perangkat desa lebih mudah untuk mengawasi informasiinformasi yang terkait dengan desa.

4.1.2 Pelatihan dan

maintenance (pemeliharaan)

perangkat

keras sistem

komputer.
Untuk

membantu

para

aparatur

desa

untuk

memahami

pentingnya

maintenance(pemeliharaan/perawatan) terhadap alat-alat elektronik dan komputer
yang digunakan untuk kegiatan dibalai kantor desa dan melayani masyarakat,
dengan begitu akan meminimalisir terjadinya kerusakan dini dan alat rusak yang
terbengkalai. Dampak setelah adanya pelatihan maintenance aparatur desa dapat
merawat dan memelihara kondisi perangkat elektronik yang akan digunakan
untuk melayani masyarakat, sehingga proses kegiatan yang ada di kantor desa
dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4.1.3 Pelatihan dasar-dasar perangkat keras (hardware) system komputer pada
pelajar SMP N 23 Pesawaran
Kegiatan ini merupakan salah satu rencana kegiatan yang akan kami laksanakan
di desa mulyosari. Pelatihan Ini Di tujukan kepada Siswa/i SMP N 23 Pesawaran
dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar perangkat keras(hardware)

4.1.4 Pelatihan Enterpreneurship (kewirausahan) sejak

dini dan upaya

pengembangan potensi desa melalui media sosial dan pemasaran online
Pelatihan ini kami lakukan pada Pelajar di SMP N 23 Pesawaran. Pada pelatihan
ini kami memberikan bagaimana mengembangkan dan mengarahkan minat dan
bakat para pelajar SMP dalam berwirausaha dan berbisnisupaya-upaya dalam
mengenalkan dan mempromosikanya memalui media social dan bekerjasama
dengan kementrian pariwisata.Dampak setelah dilaksanakannya pelatihan
kewirausahaan kepada siswa/i tingkat SMP mereka menjadi memahami tentang
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cara-cara berwirausaha yang baik dan benar agar dapat diterapkan pada saat
mereka memulai suatu usaha tersebut.

4.1.5 Pelatihan Penigkatan Skill Kepemimpinan Usia Dini
Program ini merupakan program kerja yang harus dilakukan oleh Mahasiswa
Fakultas Ilmu Ekonomi dalam kegiatan PKPM. Karena mahasiwa harus ikut
berperan aktif dalam memebrikan pengarahan kepada anak usia dini agar dapat
menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki moral yang baik. Salah satu
bentuknya adalah melalui pelatihan kepemimpinan. Dimana Pelatihan ini kami
lakukan pada Pelajar di SMP N 23 Pesawaran yang bertujuan untuk memberi
edukasi kepada anak usia dini khususnya di desa mulyosari tentang pentingnya
pengetahuan kemepimpinan sejak usia dini.Sebelum dilakukan pelatihan
kepemimpinan masih banyak siswa-siswi yang kurang disiplin dan bertanggung
jawab, masih sering mereka melanggar peraturan-peraturan yang ada disekolah.
Jadi setelah dilakukan pelatihan kepemimpinan ini adalah anak dapat lebih belajar
untuk bertanggung jawab, dan disiplin untuk dapat mematuhi peraturan-praturan
yang ada di sekolah.

4.1.6 MengadakanPenyuluhan

pembuatan

laporan

keuangan

UKM

dan

penentuan harga pokok penjualan serta laba rugi.
Merupakan program utama dan Pokok yang wajib di kerjakan dan di lakukan oleh
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya yang sedang
melaksanakan tugas pengabdian masyarakat. Tujuan dari penyuluhan tersebut
adalah dapat membantu dalam membuat penyusunan laporan keuangan sederhana
yang meliputi laba rugi untuk mengetahui keuntungan dari produk tersebut.
Sasaran dalam penyuluhan ini adalah pemilik UKM. Dampak setelah di lakukan
pelatihan leporan keuangan pelaku UKM dapat menerapkan system yang telah
diberikan. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas UKM.

4.1.7 Sosialisasi investasi saham bodong
Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberi edukasi kepada masyarakat desa
mulyosari tentang bahaya nya penipuan investasi saham bodong sehingga dapat
mengantisipasi penipuan saham bodong yang sedang hangat-hangat nya di
bicarakan di lampung khusus nya di desa. Dampak setelah dilaksanakan
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sosialisasi investasi bodong ini masyarakat lebih tahu dan paham tentang bahayabahaya investasi yang dapat merugikan masyarakat yang ingin berinvestasi.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, terdapat kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
Mahasiswa IIB Darmajaya diantaranya adalah ikut serta berpartisipasi dalam
kegiatan Malam Renungan dalam rangka mengenang jasa Pahlawan, Perayaan
HUT RI yang ke-73 yaitu dengan mengadakan kegiatan Festival Anak Sholeh
(FASHO), menjadi panitia Gebyar HUT RI ke-73, ikut berpartisipasi dalam
kegiatan Musyawarah Desa dalam penyaluran dana desa, ikut berpartisipasi
dalam kegiatan Reses (Serap Aspirasi) oleh anggota DPR RI, ikut andil dalam
mempersiapkan Lomba BUMDesa tingkat provinsi dimana desa Mulyosari
menjadi salah satu peserta, serta mengikuti pengajian yasinan bapak-bapak di
setiap malam jumat.
Selama berlangsungnya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di desa
Mulyosari, seluruh proses kegiatan dilakukan dokumentasi, baik pengambilan
gambar maupun pengambilan video. Tujuan dari dilakukannya dokumentasi ini
adalah untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban nyata bahwa program dan
kegiatan yang dilaksanakan terekam dan nyata adanya.

4.2

Evaluasi
Di Dalam pelaksanaan PKPM yang di lakukan selama 29 Hari di Desa Mulyosari
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 embuatan Plang
jalan, Melakukan alan ehat Ibu – ibu, Senam bersama Ibu – ibu PKK.
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