
BAB II 

SURVEY DAN RENCANA KEGIATAN 

2.1 Survey lokasi 

2.1.1 Deskripsi wilayah 

   Gunung Sulah adalah kelurahan yang berada di kecamatan Way halim kota bandar lampung, 

2.1.1.1 Lokasi desa 

 Sebelum kecamatan way halim dibentuk kelurahan ini berada di kecamatan Sukarame. 

Gambar.1 map gunung sulah 

 

2.1.1.2 Jumlah penduduk 

Penduduk asli gunung sulah berasal dari wilayah lampung dan jawa, tabel1 menunjukan 

rincian jumlah penduduk desa gunung sulah 

Tabel.1 jumlah penduduk 



NO Penduduk Jumlah 

1 Kepala keluarga 2.795 

2 Laki-laki  5.596 

3 Perempuan 5.275 

4 Jumlah penduduk 10.871 

 

2.2 Temuan Masalah Dan Rencana Kegiatan 

Pada sub bab ini akan dijelaskan temuan masalah dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. 

2.2.1 Temuan masalah 

Desa gunung sulah merupakan desa yang terletak di kecamatan way halim kota bandar 

lampung di desa tersebut terdapat banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) salah 

satunya adalah usaha tahu, maka dari itu saya mahasiswa pkpm IIB Darmajaya mempunyai 

program kerja yang cukup berhasil untuk mengembangkan usaha tahu tersebut yang pertama 

yaitu mendesain poduk agar menarik perhatian knsumen dan yang kedua membuat varian 

produk tahu walik untuk memberi peluang baru. 

2.2.2 Rumusan masalah 

Beikut ini adalah rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: 

a.  Bagaimana cara membuat desain produk? 

b.  Bagaimana cara membuat poduk tahu walik? 

 

2.2.3 Tujuan program 



1.Untuk membantu membuat desain produk agar menarik  

2.Untuk membantu mengemangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tahu 

 

2.2.4 Sasaran objek 

Sasaran objek pada kegiatan ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tahu bapak 

dalono yang beralamat di jalan sasonoloyo gang umbul pengging rt08 gunung sulah. 

 

2.2.5 Rencana kegiatan 

Rincian rencana kegiatan PKPM 

Table 2 rencana kegiatan 

NO Hari dan tanggal Kegiatan 

1 Senin 20 juli 2020 Survey lokasi 

2 Selasa 21 juli 2020 Memberikan surat izin dan surat tugas PKPM 

3 Rabu 22 juli 2020 Sosialisasi pencegahan covid-19 

4 Senin 27 julii 2020 Memberi lokasi UMKM pada google maps 

5 Senin 3 agustus 2020 Pembuatan desain produk 

6 Rabu 5 agustus 2020 Pembuatan varian produk 

7 Kamis 3 agustus 2020 Pembagian face shield kepada masyarakat setempat 

 



 


