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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Pelaksanaa kegiatan Prakti kerja pengabdian masyarakat (PKPM) didesa 

Banding Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 31 

Januari 2022 sampai tanggal 01 Maret 2022 melalui pendekatan analisis 

dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut 

berjalan dengan baik, mahasiswa mampu dan bersungguh-sungguh dalam 

menggabdi kepada masyarakat secara nyata, sehingga kedepannya mampu 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan segala ilmu 

dan pengalaman yang dimiliki. Mahasiswa juga mampu memberikan 

sumbangan berpa pikiran, pembaharuan, dan mentransfer ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat desa Banding guna 

peningkatan kualitas ekonomi dan kemajuan masyarakat khususnya di 

bidang pemasaran prodak UMKM pada masa percepatan pemulihan 

UMKM. Masyarakat desa Banding sangat terbuka dan mendukung penuh 

pelaksanaan program PKPM. Seluruh pihak mengharapkan adanya 

keberlanjutan hasil program PKPM dalam hal pembinaan formal maupun 

non formal untuk kemajuan ekonomi di desa Banding yang pada dasarnya 

membutuhkan bimbingan untuk dikembangkan secara lebih lagi guna 

mempertahakna eksistensinya dalam masyarakat.  

 

3.2 Saran 

1. Untuk Masyarakat Desa Banding 

Diharapkan dapat terus meningkatkan semangat akan kepedulian 

keselamatan bersama melalui penerapan protokol kesehatan dalam setiap 

kegiatan karena kita harus terus menjaga sampai pandemi Covid-19 benar-

benar hilang. Dan terus berlatih memasarkan produk UMKM yang ada 

melalui Pemasaran Digital Marketing tidak ada salahnya juga untuk 

mengikuti seminar-seminar yang diadakan di kampus Darmajaya. Kepada 

pihak UMKM Sumpia Pisang  untuk lebih memperhatikan kegiatan. 
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2. Untuk Pihak Institusi 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM ini, disarankan untuk pihak 

pelaksanaan agar lebih matang dalam merancang pelaksanaan kegiatan 

ini. Terutama dalam hal perizinan yang dilakukan mahasiswa, yang perlu 

diperhatikan dengan ikut berkoordinasi dalam membantu perizinan 

kepada pihak penyelenggara PKPM ini. 

 

3. Untuk UMKM 

 

 

3.3 Rekomendasi 

 

    3.3.1 Untuk Masyarakat Desa Banding 

1. Lebih semangat lagi dalam mendorong dan membantu kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa agar menjadi lebih kreatif dalam membangun 

lingkungan sekitar. 

2. Saling bekerjasama antara masyarakat sekitar dalam kegaiatan UMKM 

yang bersifat membantu membangun potensi desa dan menjaga 

lingkungan sekitar. 

   3.3.2 Untuk Institusi 

1. PKPM sebagai program yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa IIB 

Darmajaya, maka pihak penyelenggara diharapkan lebih mematangkan 

lagi pelatihan dalam setiap program yang akan dilakukan mahasiswanya. 

2. Dalam perizinan kegiatan PKPM yang dilakukan mahasiswanya 

diharapkan adanya pendampingan secara online yang dilakukan dengan 

mitra yang terlibat
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   3.3.3 Untuk Mahasiswa 

1. Mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif dalam membantu membangun desa. 

2. Setiap mahasiswa dapat memanajemen waktu dengan sebaiknya dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan agar berjalan dengan baik. 

   3.3.4 Untuk UMKM 

1. Untuk pemilik UMKM sebaiknya mengikuti pelatihan cara      meningkatkan penjualan 

melalui media sosial yang biasanya diadakan di  kampus IIB Darmajaya. 

2. Lebih semangat lagi menghadirkan inovasi makanan baru dan harus tau minatnya 

konsumen setiap tahunnya makanan seperti apa yang lagi hits dikalangan masyarakat. 

 


