BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan Serangkaian Kegiatan kami sebagai Mahasiswa PKPM yang di
lakukan di Desa Mulyosari dengan hasil kerja yang telah di laksanakan dapat
disimpulkan yaitu:
a.

Pengembangan website dengan beragam fitur dapat

membantu

aparaturdesa dalam menyebarkan informasi mengenai Desa Mulyosari
yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada.
b.

Pelatihan dan

maintenance (pemeliharaan)

perangkat

komputerkepada aparatur desa dalam merawat

keras sistem

dan memelihara

perangkat elektronik yang digunakan agar dapat meminimalisir
kerusakan

guna

memperpanjang

usia

pakai

sehingga

dapat

memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan
efisien.
c.

Pelatihan Enterpreneurship (kewirausahan) sejak

dini dan upaya

pengembangan potensi desa melalui media sosial dan pemasaran online
sehingga dapat mengembangkan dan mengarahkan minat dan bakat para
pelajar SMP dalam berwirausaha dan berbisnisupaya-upaya dalam
mengenalkan dan mempromosikanya memalui media social.
d.

Pelatihan Penigkatan Skill Kepemimpinan Usia Dini dalam memberi
edukasi kepada anak usia dini khususnya di desa mulyosari tentang
pentingnya pengetahuan kemepimpinan dan pengarahan kepada anak
usia dini agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki moral
yang baik.

e.

MengadakanPenyuluhan pembuatan laporan keuangan UKM dan
penentuan harga pokok penjualan serta laba rugi sehingga dapat
dijadikan sbagai bahan edukasi dalam membuat penyusunan laporan
keuangan sederhana yang meliputi laba rugi untuk mengetahui
keuntungan dari produk tersebut. Sasaran dalam penyuluhan ini adalah
pemilik UKM.

f.

Sosialisasi investasi saham bodong sehingga dapat 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.

5.2 Saran
Adapun saran-saran atau masukan yang dapat kami berikan adalah
sebagai berikut:
5.2.1 Bagi UKM
a.

Hasil Produksi Pisang Dapat dikembangkan Menjadi Produk
Olahan Lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada dioleh
sebagai Sale Pisang. UKM dapat lebih kreatif dalam mencoba
terobosan-terobosan terbaru dalam berinovasi agar konsumen lebih
tertarik pada produk tersebut.

b.

Menjalin hubungan relasi bisnis agar tidak kesulitan dalam proses
produksi dan distribusi agar usaha dapat terjamin kedepannya,
salah satu bentuknya adalah melalui promosi online yang dapat
menambah relasi bisnis.

c.

Membuat Laporan Keuangan untuk mengetahui laba dan ruginya
usaha, serta dapat menentukan target/keputusan usaha kedepannya.

5.2.2 Untuk Masyarakat
a.

Dalam memajukan usaha, masyarakat harus berani mengambil
risiko didalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi didalam
pelaksanaan usaha, serta mampu menjalin komunikasi kepada
seluruh pihak-pihak lain dalam pengembangan usaha.

b.

Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan teknologi, bisnis, dan dalam kegiatan organisasi
Kampung yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia.
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5.2.3 Untuk Perangkat Desa
Sebagai sarana pengolahan informasi kepada masyarakat desa,
websiteMulyosari.sideka.id sekiranya dapat terus dikelola dengan baik
serta website tersebut tetap dapat dikelola dengan baik sesuai dengan
perkembangan desa Mulyosari. Sehingga website tersebut dapat
menjadi wadah promosi bagi desa Mulyosari untuk diketahui
masyarakat luas.

5.2.4 Untuk Institusi
a.

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, sehingga terciptanya empati dalam diri
mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap
masyarakat setempat.

b.

Kedepannya

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.
c.

Untuk kegiatan PKPM di periode berikutnya sebaiknya ditambah
lagi jumlah mahasiswa/i dengan jurusan/konsentrasi yang lebih
lengkap agar pengelolaan potensi desa Mulyosari khususnya
BUMDes dapat lebih maksimal.
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