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BAB II

SURVEI DAN RENCANA KEGIATAN

1.1 Hasil Survei Lokasi

1.1.1 Deskripsi Wilayah

Pekon Podomoro merupakan salah satu desa dari kecamatn

Pringsewu Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan luas wilayah

253 hektar denagn jumlah penduduk 4280 orang dan jumlah kepala keluarga

1268 KK.Dengan jumlah  RT 17 dan jumlah dusun 3.Pekon Podomoro

terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Pringsewu, + 3 Km dan 56 Km

dari Ibu Kota Provinsi Lampung.Dan Pekon Podomoro terletak di dalam

wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang

berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Pekon Podosasari dan Sungai Way Sekampuh

Sebelah Timur : Pekon Bulukarto Kec.Gadingrejo

Sebelah Selatan : Pekon Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara

Sebelah Barat : Kelurahan Pringsewu Utara

Iklim Pekon Podomoro, sebagaimana Desa/pekon lain di wilayah

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai

pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Pekon

Podomoro Kecamatan Pringsewu.

Untuk sarana dan prasarana Pekon Podomoro termasuk masih sangat

rendah,karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya pendidikan

masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahum-tahun

sebelumnya.Namunadabeberapasarana yang tidak tersedia seperti halnya sarana

pendidikan, hanya terdapat Taman Kanak-kanak,PAUD,Sekolah Dasar, TPA,dan

MTs /SMP untuk SMA tidak tersedia di Pekon Podomoro.Warga yang masih

meduduki Sekolah Menengah Atas (SMA) memilih untuk keluar pekon yang

menyediakan sekolah tersebut.
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1.1.2 Rencana Pembangunan Desa

Pekon Podomoro akan berkomunikasi dengan Pemerintah

Kecamatan dan Kabupaten untuk menyiapkan  Web Desa. Selain itu,

Pemerintah  juga berencana untuk mengajak masyarakat untuk kreatif dan

membuat Usaha Kecil Menengah (UKM) sendiri.

1.2 Temuan Masalah di lokasi dan Rencana Kegiatan

1.2.1 Temuan Masalah

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama PKPM ,ditemukan

beberapa masalah  yang terbagi kedalam dua bidang yaitu :

1.2.1.1 Bidang Ekonomi

a. Masyarakat yang kurangmemanfaatkansumberdayaalam

b. Kurangnya minat warga setempat untuk mengolah bahan mentah

menjadi produk yang bisa menghasilkan keuntungan bagi

Masyarakat Pekon Podomoro.

1.2.1.2 Bidang Teknologi

a. Kurangnya keinginan masyarakat untuk memahami dan mendalami

teknologi komputer untuk memudahkan kegiatan sehari-hari seperti

pembuatan laporan keuangan untuk UKM yang berjalan dan bentuk

pendidikan di sekolah maupun di rumah.
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1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas kami

mengambil rumusan masalah di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu, terbagi

kedalam dua bidang yaitu:

1.2.2.1 Bidang Ekonomi

a. Bagaimana Pembuatan Laporan Keuangan yang baik dan benar?
b. Bagaimana membuat inovasi baru dari bahan baku Jamur?

1.2.2.2 Bidang Teknologi

a. Bagaimana menggunakan web desa/pekon?

1.2.3 KerangkaPemecahanMasalah

1.2.3.1 BidangEkonomi  :

a. Memberikan motivasi kepada Perangkat dan Remaja kampung agar

mampu menyajikan laporan keuangan yang efektif dan efisien.

b. Memperkenalkan software komputer untuk mempermudah proses

penyajian laporan keuangan.

c. Memperkenalkan produk baru dengan inovasi yang menambah nilai

jual produk berbahan dasar jamur.

1.2.3.2 Bidang Teknologi :

a. Memperkenalkan Web sebagai media komunikasi dan informasi

untuk pekon.

1.2.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari

penelitian ini terbagi kedalamdua bidang yaitu :

1.2.4.1 Bidang Ekonomi

a. Untuk memperkenalkan produk inovasi baru Nugget Jamur yang

memiliki nilai jual dan berpotensi sebagai produk untuk Usaha Kecil

Menengah baru.

b. Untuk membantu mempermudah cara penyajian laporan keuangan

yang baik dan benar pada UKM-UKM, serta organisasi masyarakat di

pekon.
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1.2.4.2 Bidang Teknologi

a. Untuk memperkenalkan Web Kampung dan manfaatnya terhadap

kemajuan kampung kepada Perangkat Pekon Podomoro.

1.2.5 Manfaat

Manfaat dari kegiatan PKPM ini adalah :

a. Sebagai bentuk kerja nyata pemberdayaan dan pengabdian masyarakat

mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat khususnya Pekon

Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Untuk menambah pengetahuan masyarakatdesa/pekon mengenai

laporan web desa.

c. Sebagai pengalaman kerja dalam bentuk pengabdian bagi mahasiswa

yang mengikuti PKPM periode tahun ini.

d. Untuk menambah keuntungan dan memperkuat daya bersaing dalam

UKM.

1.2.6 Sasaran Objek

Sasaran objek dalam program kegiatan ini ditujukan pada seluruh

Masyarakat pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Pringsewu baik Lembaga Kemasyarakatan maupun masyarakat umum

untuk membentuk inovasi atau pengembangan yang mencakup aspek

pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan teknologi untuk

memajukan pekon Podomoro.

1.2.7 Rencana Kegiatan Kelompok

a. Pengenalan Produk Industri Kreatif

Kegiatan ini merupakan demonstrasi pembuatan produk nugget

jamur di desa Podomoro, yang akan di ikuti oleh masyarakat ibu-ibu di

desa Podomoro,Pringsewu.Pengenalan produk nugget jamur merupakan
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inovasi dari jamur itu sendiri,yang bahan bakunya mudah di dapat di

desa Podomoro,kegiatan ini berlangsung kurang lebih 1 jam dan

membutuhkan partisipasi kepada masyarakat desa Podomoro untuk

memperkenalkan produk yang telah dibuat oleh Mahasiswa PKPM

tentang produk tersebut.

b. Pengenalan Web Desa

Kegiatan ini merupakan Pengenalan mengenai Web Sidesa.id

yang disediakan oleh DJ Corp yang akan diikuti oleh perangkat desa

Podomoro. Sosialisasi ini membutuhkan waktuk kurang lebih 3 jam dan

membutuhkan sarana berupa komputer/laptop yang disediakan oleh

Mahasiswa PKPM.

c. Gotong Royong Pekon Podomoro

Kegiatan kerjasama dari Masyarakat dan Mahasiswa PKPM

Kelompok 5 dengan masyarakat di desa yang di lakukan bersama

langsung dengan masyarakat sekitar desa Podomoro.

d. Pelatihan Pengolahan Kata dan Data menggunakan Microsoft Word

Kegiatan ini merupakan Pelatihan Komputer untuk anak-anak

yang akan diikuti anak-anak di pekon Podomoro Kecamatan

Pringsewu. Pelatihan ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam

dan membutuhkan sarana berupa komputer/laptop dengankoneksi

internet yang akan disediakan oleh Mahasiswa/I PKPM.


