BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil sesuai dengan pelaksanaan program dalam penyusunan
laporan ini yaitu sebagai berikut:
a. Terbatasnya informasi suatu desa menjadi hal yang perlu diperhatikan, adanya
informasi berkaitan dengan desa dapat membawa manfaat bagi masyarakat
umum dan bagi desa sehingga terlihat bahwa desa dan UMKM mampu untuk
bersaing dan maju ditengah kemajuan teknologi yang terus-menerus mengalami
pergerakan.

b. Perekonomian masyarakat para pelaku UMKM di desa kalianda saat ini sangat
lah lemah dan usaha mereka juga membutuhkan perhatian dan bantuan dari
pemerintah lebih dari desa, mengingat Pandemi Covid-19 belumlah berakhir dan
adanya kebiasaan baru membuat semua masyarakat harus beradaptasi ditengah
pandemi demi kelangsungan hidup mereka.

Maka disinilah peran mahasiswa melalui Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM), dimana mahasiswa diharapkan dapat mengabdi serta membantu
mengatasi permasalahan terhadap kurangnya informasi media yang tersedia dan
sosialisasi solutif untuk membangun kembali UMKM yang mengalami
kelemahan dalam usaha.

3.2 Saran
Berdasarkan hasil penyusunan laporan yang dilakukan maka dapat diajukan saransaran sebagai berikut:
a. Kepada perangkat desa yang meliputi Kepala Desa dan Staff untuk dapat
memberikan penyuluhan tentang pentingnya peran sarana informasi bagi desa
dan sosialisasi kepada masyarakat diera pemulihan ekonomi dari pandemi dan
New Normal Covid-19.

b. Kepada para pelaku UMKM di Desa Kalianda untuk selalu mencari kreatifitas
dan inovasi ide bagi usaha mereka dengan tujuan agar dapat bersaing dengan
usaha serupa lainnya dan dapat siap berkembang lebih maju diera pemulihan
ekonomi dari pandemi dan New Normal Covid-19.

3.3 Rekomendasi
Perlu adanya keinginan kuat dari masyarakat desa dan pemerintahan desa untuk
terus mengembangkan UMKM yang ada di Desa Kalianada, sarana, dan prasarana
untuk memajukan dan meningkatkan kualitas poduk UMKM dan dapat bersaing
dengan UMKM di desa majulainnya. Keterlibatan masyarakat desapun dibutuhkan
dalam mengembangkan UMKM dan masyarakat desa,hingga mampu untuk
mencapai tujuan bersama. Dilain sisi, para pelaku UMKM diharapkan mampu untuk
terus mengembangkan usaha mereka dengan menciptakan suatu inovasi dan solusi
kreatif ditengah keterbatasan kegiatan usahayang telah diterapkan oleh pemerintah,
tetap bersabar dalam menjalanakan usaha adalah kunci utama suksenya suatu usaha.

31

