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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang saya dapatkan dalam kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) yang telah terlaksanan sejak tanggal 08 agustus – 08 

agustus 2022, telah menghasilkan beberapa program kerja seperti edukasi ilmu 

manajemen,  edukasi manajemen sumber daya manusia, pengajaran siswa daring 

dan rumah pintar. Dari kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Semua program kerja terlaksana dengan baik dan lancar, dengan 

terlaksananya program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ekonomi masyarakat di Desa Bangun Sari. 

2. Keberhasilan program-program PKPM pada akhirnya akan memberikan 

manfaat yang saling menguntungkan antara mahasiswa dan masyarakat.  

3. Dalam kegiatan PKPM ini dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan 

masyarakat Desa Bangun Sari. 

 

3.2 Saran  

1. Bagi masyarakat bangun sari 

a. Masyarakat lebih meningkatkan posyandu untuk mengurangi terjadi 

stanting. 

b. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa PKPM  semoga 

dapat diteruskan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 

setempat. 

c. Kepada pihak UMKM peyek Nisa lebih memanfaatkan media sosial 

dalam pemsaran produk nya kemudian untuk mencoba ambil resiko 

dalam pemasaran yang lauas agar jangkaun produk yang di jual bisa 

lebih luas. 
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2. Bagi mahasiswa PKPM berikutnya 

a. Ciptakan hubungan yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat 

sekitar. 

b. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat secara 

menyeluruh. 

c. Perlu adanya kesiapan mental fisik, karena harus bersosialisasi kepada 

masyarakat setempat. 

d. Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara 

personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

e. Mahasiswa hendaknya mengetahui secara rinci akan prioritas 

kebutuhan masyarakat dan menilai sumber daya yang ada untuk dapat 

dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memaksimalkan peran 

mahasiswa dan juga masyarakat. 

3. Bagi Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat INSTITUT 

INFORMATIKA DAN BISNIS Darmajaya ini sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan 

dampak positif untuk mengingkatkan rasa kepedulian mahasiswa serta 

melatih mahasiswa berfikir lebih kreatif untuk dapat mencari solusi dalam 

pemecahan masalah yang ada didalam masyarakat.  

3.3 REKOMENDASI 

Rekomendasi untuk kegiatan PKPM ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada UMKM  Dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama 

kegiatan PKPM  berlangsung. 

2. Kepada Masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan tidak membuang 

sampah sembarangan agar lingkungan sekitar tetap terjaga kebersihannya. 

Dan juga aktif hidupkan  karang taruna desa. 


