
BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai program kerja yang telah dilakukan selama Praktek 

kerja Pengabdian Masyrakat (PKPM) di desa Galih Lunik, Kecamatan 

Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Memfokuskan pada 

pelatihan teknologi untuk para siswa siswi khusunya kelas 4 5 6 pada SD 

N 1 & SD N 2 Galih Lunik, Berfokus pada materi Microsoft Office Word 

 

3.2 Saran  

 

- Untuk Aparatur Desa 

Desa Galih Lunik memiliki web yang berpotensi untuk mengenalkan desa 

Galih Lunik kepada masyarakat luas, seperti berbagai kegiatan yang ada di 

desa, berbagai macam usaha yang berkembang dalam desa. Diharapkan 

adanya pemeliharaan web secara rutin agar informasi yang di hadirkan 

terus update, dan web desa juga diharapkan dapat memudahkan system 

administrasi desa. 

 

- Untuk Sekolah  

Desa galih lunik memiliki 2 sekolah dasar dan masing masing sekolah 

masih kekurangan tenaga pengajar, maka dari itu diharapkan pemerintah 

atau pihak sekolah dapat menaba tenaga pengajar di sekalah sekaligus 

menambah vasilitas sekolah terkhusus vasilitas teknologi, contohnya Lab 

komputer untuk siswa dan di adakannya ekskul komputer bagi siswa yang 

berminat dan menyenangi bidang tersebut. 

 

- Untuk UMKM 

Desa Galih Lunik memiliki potensi usaha yang besar , maka dari itu 

diharapkan bagi UMKM agar dapat memotivas dan memberikan berbagai 

pelatihan kepada masyarakat desa Galih Lunik agar dapat mengembangkan 

SDM serta potensi yang ada di Desa Galih Lunik. 

 

- Untuk masyarakat Desa Galih Lunik 

Diharapkan kepada masyarakat desa Galih Lunik dapat lebih aktif lagi 

dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh desa. Guna 

meningkatkan kualitas masyarakat desa Galih Lunik. Kegiatan yang dapat 

diikuti berupa pelatihan, seminar, dan masih banyak lainnya. 

 

 

 

 



3.3 Rekomendasi 

 

Dengan berakhirnya kegiatan PKPM di desa Galih Lunik, apabila melihat 

kesimpulan yang telah disampaikan diatas saya dapat merekomendasikan 

kepada: 

- Panitia pelaksana PKPM 

Panitia pelaksana PKPM IIB Darmajaya agar lebih maksimal dalam hal 

persiapan, pengawasan PKPM, karena pada PKPM di tahun 2022 ini masih 

ada beberapa hal yang belum dapat dimengerti sehingga peserta terhambat 

dalam melaksanakan kegiatan PKPM. 

 

- Untuk Aparatur Desa 

Kepada pelaksana PKPM IIB Darmajaya agar lebih paham keadaan desa, 

sehingga mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan PKPM dapat 

mendapat informasi dengan mudah, serta keberadaan kepala desa agar 

lebih mudah untuk ditemui, terlebih dalam urusan administrasi. 

 

- Untuk UMKM 

Kepada pemilik UMKM Pande Besi agar lebih sabar lagi dalam 

membimbing mahasiswa dalam kegiatan PKPM ini dan juga lebih 

maksimal lagi dalam pemanfaatan teknologi dalam pengolaan UMKM 

Pande Besi yang sudah diberikan. Pemilik UMKM Pande Besi diharapkan 

agar terus melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi terhadap 

proses bisnis yang sedang dilakukan, karena perkembangan teknologi 

sekarang ini sangatlah pesat. Dan memberikan ilmu yang sama kepada 

pemilik UMKM lain.seperti memberikan pelatihan, seminar dan kegiatan 

lainnya demi meningkatkan perekonomian desa. 

 


