
BAB III 

PENUTUP 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di desa 

suka mulya, Kecamatan tanjung raja, Kabupaten Lampung Utara difokuskan pada 

pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis bisnis dan teknologi yang dirancang 

untuk melaksanakan misi dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan 

pengembangan usaha perkebunan kopi  dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan. 

 

1.2 Saran 

a. Untuk Aparatur Desa 

Sebagai sarana pengolahan informasi dan pelayanan administratif kepada 

masyarakat desa, Instragram  desa sekiranya bisa terus dikelola dengan baik dan 

terus melakukan update mengenai berita atau informasi tebaru Desa sukamulya, 

sehingga masyarakat luas mengetahui perkembangan apa sajayang terdapat di Desa 

sukamulya. Diharapkan adanya peningkatan pada Instagram Desa suka mulya yang 

mana tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan tentang informasi dan 

kegiatan desa saja, tetapi juga dapat membantu aparatur desa dalam sistem 

administrasi desa. 

b. Untuk Masyarakat Desa Suka mulya 

1. Mencari dan menggali apa saja potensi-potensi yang ada di dalam Desa Suka 

mulya, untuk dijadikan UMKM sehingga secara tidak langsung membuat 

lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran yangada. 

2. 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 

pengembanganusaha. 

3. Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan 

teknologi, bisnis dan dalam kegitatan organisasi Desa yang dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan 



berakhlakmulia. 

 

c. Untuk Insitusi 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai positif 

bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, sehingga 

tercipatanya empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi 

dansosialisasiTerhadap masyarakat setempat. 

2. Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih 

mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam menjalin koordinasi dengan 

lapangan atau Desa lokasi pelaksanaanPKPM 

 

3.3 Rekomendasi 

Dengan berakhirnya kegiatan PKPM di Desa Suka Mulya, Apabila melihat kesimpulan yang 

ada kami merokomendasikan kepada: 

a. Panitia Pelaksana PKPM 

Panitian  pelaksana PKPM IIB Darmajaya agar dalam pelaksanaan PKPM tahun 

mendatang lebih maksimal untuk mengawasi atau membimbing mahasiswa dalam  

melaksanakan  kegiatan  PKPM  karena di PKPM 2021 ini banyak hal yang baru 

yang belum kami pahami dan itu sangat menghambat kami dalam melaksanakan 

kegiatan. 

 

 

 

b. Aparatur Desa  

Kepada aparatur desa agar lebih mudah lagi dalam bekerjasama dengan mahasuswa 

yang sedang melakukan PKPM agar mempermudah dalam memberkan izin untuk 

memilih UMKM yang ada. 

 

c. UMKM 



Kepada pemilik UMKM agar lebih sabar lagi dalam membimbing mahasiswa dalam 

kegiatan PKPM ini dan juga lebih maksimal lagi dalam pengelolaan administrasi dan 

apa yang sudah kami berikan mungkin bisa di jalankan dan di manfaatkan lagi 

 


