
BAB II  

SURVEI DAN RENCANA KEGIATAN 

 

2.1. Hasil Survei Lokasi 

2.1.1 Deskripsi Wilayah 

Sejarah Desa 

Desa Sukajaya merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Way 

Khilau kabupaten Pesawaran, bertekad untuk ikut ambil bagian dalam 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Letak dan luas wilayah 

Desa Sukajaya merupakana salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Way 

Khilau, yang terletak kurang lebih 4 km ke arah barat kota kecamatan. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kubu Batu 

 Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah pemerintahan desa Padang 

Cermin 

 Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Pemerintahan desa Penengahan 

 Sebelah utara berbatasan dengan wilayah pemerintahan desa Tanjung 

Kerta 

Desa Sukajaya mempunyai luas wilayah ± 3,20 km. Sebagian besar wilayah Desa 

Sukajaya terdiri dari pegunungan dan persawahan dengan ketinggian rata-rata 300 

- 400 meter di permukaan laut. 

 

Jumlah penduduk  

Desa Sukajaya berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 mempunyai jumlah 

penduduk sebanyak 2057 jiwa terdiri dari ; 

Laki-laki : 1052 jiwa 

Perempuan : 1005 jiwa 
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Pembagian Wilayah 

Wilayah Pemerintahan Desa Sukajaya di bagi menjadi 5 dusun  atau RW terdiri 

10 RT dan jarak antar dusun berkisar 0,5 km sampai 2 km, dengan pembagian 

wilayah pemerintahan Desa Sukajaya sebagai berikut 

 

No Nama Dusun/ RW Jumlah RT 

1 Dusun kesuma 1 2 

2 Dusun kampung sawah 2 2 

3 Dusun suka negara 3 2 

4 Dusun negara 4 2 

5 Dusun karya Jaya 5 2 

 

Karakteristik desa 

Desa Sukajaya merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris dengan 

mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam 

terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam yang terdapat 

di Sukajaya adalah : 

 Perkebunan kakau (coklat) 

 Perikanan 

 Pertanian 

2.1.2 Rencana Pembangunan Desa  

Visi Dan Misi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi , maka desa Sukajaya mengacu pada visi 

pemerintah kabupaten Pesawaran yaitu : 

Visi 

a. Terwujudnya Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Mandiri 

b. Demokratis dan handal dalam sumber daya manusia 

c. Menjadi pusat keunggulan pembangunan di era Pemerintah Global 

d. Membangun Ekonomi Kerakyatan melalui di versifikasi perekonomian 

daerah dengan mengembangkan industri berbasis Pertanian 
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e.  Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih 

kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi  pertanian 

“Berdasarkan visi tersebut, maka desa Sukajaya yang mandiri. Demokratis dan 

handal dalam sumber daya manusia serta menjadi pusat keunggulan pertanian 

suasembada pangan dan untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat dalam 

pembangunan di Era pemerintah Global” 

Misi 

a. Meningkatkan pendatan dan kesejatraan Masyarakat melalui peningkatan 

produksi pertanian 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi( IPTEK) 

c. Meningkatkan Etos Kerja 

d. Mengetaskan kemiskinan 

e. Mendorong kemandirian 

f. Meningkatkan kondisi Kamtibmas 

g. Menjadikan desa Sukajaya sebagai pemasok komoditas pertanian pangan 

di lampung dan sekitar nya. 

 

Kebijakan Pembangunan 

Rencana Pembangunan Desa 

Arah kebijakan pembangunan Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung, maka di tetapkan kebijakan daerah Kabupaten 

Pesawaran dan Provinsi Lampung, maka arah kebijakan adalah 

a. Peningkatan ekonomi masyarakat kebijakan ini di arahkan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuh kembangkan usaha 

pertanian, mengusahakan Kesejahteraan Masyarakat. 

b. Peningkatan partisipasi masyarakat kebijakan ini di arahkan untuk 

mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, 

melestarikan budaya begotong –royong. 

c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 
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kebijakan ini di arahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha 

pembangunan ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga sosial 

masyarakat untuk menunjang pembangunan, memberdayakan masyarakat 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 

2.2  Temuan Masalah di Lokasi dan Rencana Kegiatan 

2.2.1 Temuan Masalah 

Lele merupakan jenis ikan dapat di budidayakan dan cukup di gemari masyarakat 

baik desa maupun di kota, potensi perikanan di desa Sukajaya  tepatnya bumdes 

cukup menjanjikan. Namun kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah 

setempat, belum adanya pelatihan dan pengembangan usaha dan kurang nya 

sumber daya manusia dalam inovasi, sehingga di desa Sukajaya tidak ada nya 

produk unggulan UKM yang dapat menambah pendapatan masyarakat di 

Sukajaya. 

 

2.2.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang mendasari pembuatan laporan PKPM ini 

adalah: 

1. Bagaimana cara mengembangkan Web desa? 

2. Bagaimana membuat design merek produk peyek lele (PELE)? 

3. Bagaimana membangun sistem informasi dengan memetakan potensi 

pada siswa SD, SMP, SMA, dan pemuda karang taruna di desa 

Sukajaya? 

4. Bagaimana perhitungan dan penyusunan Harga Pokok Produksi di 

UKM? 

5. Bagaimana cara membuat produk unggulan dan inovasi rasa baru di 

UKM? 

6. Bagaimana penyusunan Perencanaan Anggaran Produksi di UKM? 

 

2.2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

a. Aspek Teknologi 
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Dari bidang teknologi timbul masalah tersebut untuk memecahkan  masalah 

ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan mengembangkan 

Web desa. 

 

b.  Aspek Design Merk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari masalah ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan 

melakukan pembuatan design merk untuk produk peyek lele. 

 

Bidang Teknologi 

Permasalahan 

Web desa yang tidak dikembangkan 

 

Pemecahan Masalah 

Mengembangkan web desa 

 

Bidang Design Merk 

Permasalahan 

 

Tidak adanya  merk atau  logo yang menjadi simbol dari produk peyek 

lele 
 

Pemecahan Masalah 

 

Membuat design merk atau logo produk peyek lele 
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c. Aspek Komputer/IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bidang keuangan timbul masalah tersebut untuk memecahkan  

masalah ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan 

pembuatan laporan pelatihan komputer. 

 

d. Aspek Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Komputer /IT 

 

Permasalahan 

1. Belum ada nya komputer 

2. Belum ada fasilitas teknologi informasi 

Pemecahan Masalah 

1. Hasil dari pelatihan komputer 

2. Kesimpulan pelatihan komputer 

Bidang Keuangan 

Permasalahan 

Tidak ada penghitungan Harga Pokok Produksi 

 

Pemecahan Masalah 

Melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi 
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Dari bidang Pengemasan timbul masalah tersebut untuk memecahkan  

masalah ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan 

pembuatan laporan perhitungan Harga Pokok Produksi. 

 

e. Aspek Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bidang Pengemasan timbul masalah tersebut untuk memecahkan  

masalah ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan 

pembuatan inovasi produk baru dan aneka rasa peyek lele. 

 

f. Aspek Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Inovasi 

Permasalahan 

1. Belum adanya produk unggulan BUMDES 

2. Tidak adanya aneka rasa 

 

Pemecahan Masalah 

1. Membuat inovasi baru pada BUMDES yaitu peyek lele 

2. Membuatkan aneka rasa pada peyek lele 

 

Bidang Keuangan 

Permasalahan 

Tidak ada Perhitungan Perencanaan Anggaran Produksi 

Pemecahan Masalah 

Melakukan perhitungan Perencanaan Anggaran Produksi 
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Dari bidang keuangan timbul masalah tersebut untuk memecahkan  

masalah ini, kami membuat kerangka pemecahan masalah dengan 

pembuatan laporan Perhitungan anggaran produksi 

 

2.2.4 Tujuan Kegiatan 

Berdasarkan masalah yang sudah ada, maksud dari penulisan laporan 

PKPM ini adalah untuk mengembangkan produk. Adapun tujuan dari 

kegiatan ini : 

1. Untuk mengembangkan Web di desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau 

Kabupaten Pesawaran 

2. Untuk memberikan design merk peyek lele yang menjadi simbol dari 

Produksi pangan UKM, agar produk makanan peyek lele milik UKM 

ini menjadi lebih menarik dan dapat diminati oleh banyak masyarakat. 

3. Untuk menambah wawasan ilmu teknologi informasi pada siswa SD, 

SMP, SMA, dan pemuda karang taruna di desa Sukajaya 

4. Untuk memberikan perhitungan dan penyusunan Harga Pokok 

Produksi kepada UKM 

5. Untuk membuat adanya produk unggulan dan inovasi baru pada UKM  

6. Untuk memberikan perhitungan dan penyusunan Anggaran produksi di 

UKM 

 

2.2.5 Manfaat Kegiatan  

Kegiatan ini juga memiliki manfaat tersendiri untuk UKM Peyek Lele 

(pele) 

1. Agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di desa, 

program pembangunan desa, dan pengembangan usaha di desa. 

2. Agar produk peyek lele mempunyai nilai jual (brand), dan mudah di 

ingat serta di terima masyarakat. 

3. Siswa mengetahui perangkat keras komputer, perangkat lunak serta 

siswa mengetahui sejarah teknologi komputer, dan memahami dasar-

dasar Microsoft word. 

4. Agar dapat mengetahui perhitungan dan harga produksi kepada UKM. 



13 

 

5. Dengan adanya produk unggulan desa, masyarakat mendapat 

pemasukan tambahan. Dengan adanaya pemberdayaan wirausaha 

pemula akan meningatkan kesejatraan masyarakat. 

6. Agar memberikan perhitungan dan penyusunan Anggaran produksi di 

UKM. 

 

2.2.6 Sasaran Objek  

Sasaran objek dalam program kegiatan ini ditujukan pada masyarakat desa 

sukajaya terutama ibu-ibu, karang taruna, serta calon-colan enterpreuer di desa 

Sukajaya kecamatan Way Khilau kabuputen Pesawaran. Untuk membentuk 

inovasi atau pengembangan yang mencakup aspek inovasi kemasan, pembinaan 

laporan keuangan, design merk, pemasaran baik melalui media online maupun 

media WEB untuk peningkatan laba UKM tersebut. 

 

 

 

 

2.2.7 Rencana Kegiatan Individu 

2.2.1 Rencana kegiatan  Ahmad Mujib Ashari 

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Ahmad Mujib Ashari 

No Rencana 

Kegiatan 

Tujuan Penyelesaian 

(Hari) 

Keterangan 

1 Membuatkan Web 

dan media sosial 

peyek lele 

Agar pemilik 

dapat 

meningkatkan 

keuntungan 

yang diperoleh 

dalam 

memproduksi 

Peyek Lele 

4 (empat) hari Terlaksana 
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2.2.2 Rencana Kegiatan Faris Agus Ferdiansyah 

Tabel 1.2 Rencana Kegiatan Faris Agus Ferdiansyah 

No. 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Penyelesaian 

(Hari) 
Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

Membuatkan 

design merk 

peyek lele 

 

Agar produk 

Peyek Lele (Pele) 

dapat lebih 

diminati oleh 

pembeli 

2 (dua) hari Terlaksana 

 

 

 

 

 

2.2.3 Rencana Kegiatan Gheri Malda 

Tabel 1.3  Rencana Kegiatan Gheri Malda 

No Rencana 

 Kegiatan 

Tujuan Penyelesaian Keterangan 

1. Pelatihan komputer 

SDN 1 Suka jaya 

Pelatihan komputer 

SDN 14 way khilau 

Pelatihan komputer 

SMP 12 Way 

Khilau 

Pelatihan komputer 

Memperkenalkan  

Tekonologi 

komputer serta 

memberikan 

traning dasar 

komputer kepada 

pelajar. 

( mencerdaskan 

kehidupan 

4 (empat) hari terlaksana 
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SMA 1 Way Khilau 

 

bangsa) 

 

2.2.4 Rencana Kegiatan Ica Reskiana 

Tabel 1.4  Rencana Kegiatan Ica Reskiana 

No. 
Rencana 

Kegiatan 
Tujuan 

Penyelesaian 

(Hari) 
Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

Membuatkan 

perhitungan 

Harga pokok 

produksi 

(HPP) Peyek 

Lele. 

Agar pemilik 

mengerti 

besaran dana 

yang 

dikeluarkan 

dalam produksi 

Peyek Lele 

(Pele). 

3 (tiga) hari Terlaksana 
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2.2.5 Rencana Kegiatan Kadek Dwi Safitri 

 Tabel 1.5  Rencana Kegiatan Kadek Dwi Safitri 

No Rencana Kegiatan Tujuan  Penyelesaian 

(Hari)  

Keterangan 

1. Membuat inovasi 

baru pada BUMDES 

yaitu peyek lele 

(PELE) 

Agar dapat memberikan 

kegiatan baru untuk 

pemuda karang taruna 

sehingga menghasilkan 

laba untuk BUMDES 

3 (Tiga) hari  Terlaksana 

 

 

 

2.2.6 Rencana Kegiatan Siti Khairun Nisa 

Tabel 1.6 Rencana Kegiatan Siti Khairun Nisa 

No Rencana 

Kegiatan 

Tujuan Penyelesaian 

(Hari) 

Keterangan 

1 Membuatkan 

Perencanaan 

Anggaran Produksi 

Ukm Peyek lele bulan 

agustus 2018 

Agar pemilik 

dapat 

meningkatkan 

keuntungan 

yang diperoleh 

dalam 

memproduksi 

Peyek Lele 

6 (enam) hari Terlaksana 

 

 

 

 


