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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang 

dilaksanakan selama 30 hari pada tanggal 25 Januari 2017 sampai 23 Februari 

2017 di Pedukuhan III Diren, Desa Pandowan, Kecamatan Galur, Kabupaten 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Semua program dapat dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan 

antusisasme dan respon positif dari setiap sasaran kegiatan, baik 

masyarakat Pedukuhan III Diren, Pandowan, Galur, Kulon Progo. 

2. Program yang disusun dan dilaksanakan merupakan penyesuaian dari ilmu 

dan bidang dari mahasiswa KKN, yaitu dari segi pengetahuan, pengalaman 

dan bakat sehingga realisasinya dapat berjalan dengan baik.  

3. Suksesnya program KKN Reguler tidak terlepas dari dukungan dan 

kerjasama dari berbagai pihak baik dari sesama mahasiswa KKN Reguler, 

masyarakat Pedukuhan III, Perangkat Desa, Pengelola PCA, PCM, PRA, 

PRM, Pihak Universitas, LPM serta DPL. 

4. Program kegiatan KKN yang telah terlaksana membantu mahasiswa dalam 

mempelajari kehidupan bermasyarakat serta dalam memperoleh 

pengalaman sebagai bekal dalam kehidupan selanjutnya.  

B. SARAN 

Setelah terlaksananya berbagai program kegiatan pada KKN 

REGULER Periode LXI di Pedukuhan III Diren ini, kami menilai masih 

adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, demi 
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terlaksananya program yang lebih baik di masa mendatang perlu kami 

sampaikan beberapa saran, sebagai berikut :  

1. Masyarakat dan pemerintah setempat  

a. Masyarakat Pedukuhan III Diren, Desa Pandowan, Kecamatan Galur, 

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan 

dapat menjaga, mempererat tali silaturahim dan memberikan 

dukungan antar sesama demi membangun dusun dan kawasan wisata 

yang lebih baik.  

b. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan berbagai program yang 

telah disosialisasikan maupun dilaksanakan selama kegiatan KKN 

REGULER LXI UAD ini. 

c. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan menyadari arti dan 

tujuan pelaksanaan KKN, sehingga tidak akan terjadi kesan 

pemanfaatan mahasiswa sebagai sumber dana pembangunan dusun. 

Karena pada dasarnya kegiatan mahasiswa adalah berperan aktif 

dalam masyarakat melalui sumbangan pemikiran dan ilmu yang 

dimiliki.  

2. Mahasiswa 

a. Adanya keterlibatan pemerintah dalam rangka sosialisasi mengenai 

KKN kepada masyarakat sehingga dapat menghindari terjadinya 

kesalahan interpretasi dari tujuan KKN tersebut oleh masyarakat.  

b. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri baik secara mental 

maupun fisik sehingga dapat melaksanakan program KKN dengan 

baik  
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c. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik antar 

sesama unit maupun dengan masyarakat sekitar sehingga program 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu hubungan dan tali 

silaturahim diharapkan dapat selalu terjalin walaupun kegiatan KKN 

sudah berakhir. 

3. Panitia KKN dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Ahmad Dahlan  

a. Melihat besarnya manfaat yang dirasakan dari kegiatan KKN ini maka 

program KKN ini perlu tetap dilaksanakan agar dapat tercapai 

masyarakat yang lebih baik dari hasil pemberdayaan oleh mahasiswa 

terhadap masyarakat maupun terhadap diri mahasiswa itu sendiri.  

Demikian laporan KKN Reguler UAD Periode LXI yang telah 

kami susun, semoga dapat memberikan manfaat, menjadi acuan 

maupun sebagai pembelajaran bagi kegiatan KKN pada periode 

selanjutnya. 

 


