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BAB III 

Penutup 

 3.1. Kesimpulan 

 

Semenjak wabahpandemicovid-19 banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang terkena dampaknya.Maka dari itu dengan adanya kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) dari IIB Darmajaya, Mahasiswa/i diharapkan dapat  

mengabdi serta mampu mengatasi problematika yang sedang dihadapi oleh masyarakat  

sekitar. 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

Desa Beringin Jaya,Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda,Kabupaten Lampung 

Selatan.Difokuskan dalam mempercepat pemulihan ekonomi UMKM dan dirancang 

untuk melaksanakan misi dalam kemasyarakatan yaitu percepatan pemulihan dan 

pengembangan usaha UMKM Pengolahan Ikan dan Desa Beringin Jaya,Kecamatan 

Kalianda dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan,dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
1. Menciptakan inovasi dalam pembuatan akun social media berupa Facebook dan 

Shopee yang membantu masyarakat umum dapat mengenal produk secara luas. 

2. Melakukan penyebaran link Facebook ke Website UMKM dan Lapak Desa untuk 

mempermudah jangkauan konsumen terhadap produk-produk yang dimiliki 

UMKM. 

3. Memberikan edukasi dan solusi tentang pentingnya pengunaan media social dalam 

pengembangan suatu usaha dan pentingnya SDM dalam mengoperasikan bidang 

Digital Marketing
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 3.2. Saran 

 

3.2.3 Saran Untuk UMKM 

 

1. Menambah tenaga kerja admin untuk bidang pemasaran online dalam 

sebuah usaha untuk memperlancar pemasaran produk melalui media social 

ataupun berbagai macam Market place. 

2. Membuat anggaran kerja untuk mengetahui laba dan ruginya usaha, serta 

dapat menentukan target/keputusan usaha kedepannya. 

3. UMKM PENGOLAHAN IKAN SEHATI Hj.ELI dapat menambah relasi 

dalam menjalankan usahanya untuk membuat kontrak dalam pengerjaan 

produksi. 

3.2.2 Untuk Masyarakat DesaBeringin Jaya,KecamatanKalianda 

 

1. Menggali berbagai potensi yang ada di daerah Desa Beringin Jaya untuk di 

jadikan lapangan pekerjaan baru. 

2. Meningkatkan partisipasi dan keinginan untuk belajar dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi yang dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan karakter masyarakat yang lebih baik lagi. 

3. Harus menjaga kerukunan antara warga desa guna menciptakan 

keharmonisan sesama warga 

4. Menjaga kesehatan,meningkatkan imunitas tubuh dan tetap serta mengikuti 

protocol kesehatan dimasa pandemi Covid-19. 
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3.2.3 Untuk IIB Darmajaya 

 
1. Kegiatan PKPM ini sebaiknya diadakan kembali untuk periode mendatang. Karena  

dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan nilai positif tidak hanya untuk 

mahasiswa tetapi juga untuk semua pihak yang terlibat. 

2. Bagi mahasiswa/i selalu mendapatkan apresiasi dengan potensi yang sudah 

dikerjakan dan di dalami baik di Desa,Kecamatan,Maupun UMKM 

3. Kedepannya dalam pelaksanaan PKPM,untuk panitia dan pihak–pihak yang terkait 

lebih dapat mempersiapkan dengan matang terutama dalam menjalin koordinasi satu 

dengan yang lainnya. 

 
 3.3. Rekomendasi 

 
Di Kecamatan Kalianda tepatnya di Desa Beringin Jaya,sangat cocok untuk 

dijadikan sebagai lokasi Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

selanjutnya.Desa Beringin Jaya memiliki potensi yang besar untuk menjadi desa yang 

maju dan berkembang, karena itu desa ini masih sangat membutuhkan bantuan dalam 

bentuk inovasi –inovasi baru yang dapat membantu mempercepat kemajuan Desa 

Beringin,UMKM Pengolahan Ikan juga cocok dijadikan UMKM yang dikembangkan 

untuk kegiatan PKPM selanjutnya.Masyarakat dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan 

teknologi yang berkembang pesat dengan bantuan para generasi millennial, seperti 

mahasiswa/i PKPM untuk memberikan pemahaman dan pemanfaat yang berguna bagi 

masyarakat di daerah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung 

Selatan ini. 


