
BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan kegiatan-kegiatan PKPM yang telah dilakukan di dusun Serungku, 

desa Kelawi, Kec. Bakauheni difokuskan pada pengembangan ekonomi lokal 

masyarakat berbasis bisnis dan teknologi informasi yang dirancang untuk 

melaksanakan misi dalam bidang kemasyarakatan yaitu pemanfaatan media sosial 

sebagai strategi peningkatan penjualan UMKM Saiyo Art. 

Hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat disimpulkan yaitu:  

1. UMKM terbantu dengan adanya sambungan digital marketing dan memperluas 

jangkauan pasar. 

2. UMKM mengetahui strategi yang dapat diterapkan dan sesuai dengan kondisi 

saat ini yaitu pandemi Covid-19. 

3. UMKM dapat mengoptimalkan dan mengembalikan angka penjualan demi 

meningkatkan pendapatan. 

4. Dusun Serungku, desa Kelawi, Kec. Bakauheni memiliki tanda pengenal 

daerah, kotak sampah yang dapat digunakan secara bersama, serta warganya 

menjadi lebih sadar akan bahaya Covid-19.  

3.2 Saran 

3.2.1 Saran Untuk UMKM 

1. UMKM lebih sabar ketika memperluas jangkauan pasar karena memang 

target pasarnya tidak secepat itu untuk bertambah. 

2. UMKM lebih gencar dalam melakukan promosi untuk memaksimalkan 

media sosial yang telah dibuat. 

3. UMKM lebih banyak memproduksi piring anyaman dari lidi karena 

memiliki peluang yang cukup besar untuk dijadikan bisnis jangka lama. 

 



3.2.2 Saran Untuk Warga Desa Kelawi 

1. Warga desa diharapkan untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan 

mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung. 

2. Warga desa diharapkan meningkatkan partisipasi dan kontribusi untuk 

memajukan UMKM setempat. 

3. Wara desa diharapkan  menggali potensi yang dimiliki oleh desa Kelawi 

untuk kedepannya dijadikan UMKM atau bisnis yang mampu menjadi 

lapangan pekerjaan serta menaikkan taraf ekonomi desa. 

3.2.3 Saran Untuk Institusi   

1. 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. 

2. 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.  

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diharapkan untuk lebih 

memperhatikan mahasiswa bimbingannya ketika sedang melaksanakan 

kegiatannya.  

3.3 Rekomendasi  

3.3.1 Untuk Mahasiswa  

a. Harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa ikhlas, tanggung 

jawab yang besar, mental, emosial dan dana yang cukup agar PKPM 

tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.  

b. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PKPM 

dengan sebaik-baiknya. 



3.3.2 Untuk Aparat dan Warga Desa 

a. Menghilangkan persepsi bahwa mahasiwa PKPM adalah sebagai 

penyandang sana (donator), melainkan sebagai motivator, mediator dan 

dinamisator.  

b. Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu dimanapun, kapanpun, 

dan kepada siapapun. 

3.3.3 Untuk Panitia Pelaksana PKPM  

Panitia pelaksana PKPM IIB Darmajaya agar dalam pelaksanaan PKPM 

tahun mendatang lebih maksimal untuk mengawasi atau membimbing 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKPM karena di PKPM ini 

banyak hal baru yang belum kami pahami dan itu sangat menghambat 

kami dalam melaksanakan kegiatan.  

 


