BAB II
SURVEI DAN RENCANA KEGIATAN
2.1 Hasil Survei Lokasi
Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan pada sabtu 21 juli 2018, kami
mendapatkan informasi tentang :
2.1.1 Deskripsi Wilayah
2.1.1.1 Kondisi Ekonomi
Bertani dan berdagang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa
Mulyosari. Hasil tani dari desa ini dapat berupa

padi, Cokelat, dan

Pisangsebagai hasil utamanya dan untuk masyarakat yang berdagang mereka
biasa melakukan aktivitas berdagang di pasar. Bertani merupakan mayoritas
mata pencaharian masyarakat Desa Mulyosari dengan hasil komoditi terbesarnya
adalah Cokelat. Singkong ini nantinya akan di jual ke Tengkulak (Agen
Keliling) untuk dijual kembali di gudang.
2.1.1.2 Kondisi Geografis
Desa Mulyosari adalah salah satu desa dalam Wilayah Way Ratai yang terletak
diantara desa Gunung Rejo dan Desa Poncorejo. Desa ini memiliki luas kurang
lebih seluas 781,1 Ha, dengan keadaan topografi berupa pegunungan. Desa
Mulyosari terletak di yang jaraknya dari Kabupaten Pesawaran +8,3 Km dan dari
ibu kota Propinsi lampung +57,2 Km.
2.1.1.3 Peta Lokasi

Batas – Batas wilayah Desa Mulyosari:


Sebelah Utara berbatas dengan desa Gunung Rejo dan Kawasan Hutan Reg 19



Sebelah Selatan berbatas dengan desa Ceringin Asri dan desa Wates



Sebelah Timur berbatas dengan desa Pesawaran Indah



Sebelah Barat berbatas dengan desa Poncorejo

2.1.1.3 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Desa Mulyosari pada saat ini berjumlah 2.576 jiwa.
Table 2.1 Jumlah Penduduk
Jumlah KK

Laki-laki

Perempuan

868 KK

1.345 Jiwa

1.231 Jiwa

Table 2.2 Penduduk menurut usia
NO

Usia

Laki-laki

Presentase

Perempuan Presentase

1

0-10

242

5.56 %

221

5.60 %

2

11-20

204

6.60 %

211

5.84 %

3

21-30

226

6%

214

5.80 %

4

31-40

227

5.92 %

211

5.84 %

5

41-50

191

7. 04 %

164

7.50 %

6

Diatas 50 255

5.30 %

210

5.90 %

Table 2.3 Penduduk Berdasarkan Agama
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No

Agama Yang Di Anut Oleh Penduduk

Jumlah

1

Islam

4883

2

Kristiani

40

3

Hindu

14

Table 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

Tamat TK

547

2

SD

547

3

SLTP

470

4

SLTA

935

5

Diploma / Sarjana

402

Table 2.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Buruh Tani

105

PNS

63

Petani

725

Pensiunan

16

Peternak

140

TNI / Polri

21

Pedagang

210

Perangkat Desa

14

Tukang Kayu

6

Pengerajin

3

Tukang Batu

5

Industry Kecil

7

Penjahit

14

Buruh Bangunan

36

7

2.1.1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Mulyosari memiliki sarana dan
prasarana untuk masyarakat sebagai berikut:
Table 2.6 Sarana dan Prasarana Desa
Balai

Gedung

Gedung

Gedung

Gedung

Gedung

Desa

SLTA

SLTP

SD

MI

TK

1

5

6

4

-

5

Jembatan

Mushola

Pasar

Gedung

Desa

TPQ

5

34

1

5

-

Masjid

Polindes

Koranmil

Puskesmas

Kantor

Induk

Pos

7

1

1

1

1

Panti PKK

Poskamli
ng
19

TPU

2

2.1.1.5 Kondisi UKM
Desa Mulyosari memiliki beberapa home industry dari memanfaatkan hasil potensi
desa. Namun, masih kurang adanya inovasi produk dan kurangnya pemahaman strategi
pemasaran sehingga kondisi ukm tidak berkembang.
2.1.1.6 Faktor-faktor Masalah di Bidang Teknologi
Di desa Mulyosari banyak sekali potensi yang seharusnya banyak diketahui oleh
masyarakat luar sehinga dapat meningkatkan daya saing potensi dan kualitas desa.
Namun masih terkendalanya pengetahuan masyarakat dan aparatur desa dibidang
teknologi informasi menyebabkan kurangnya informasi diketahui oleh masyarakat luar.
2.1.2 Rencana Pengabdian Desa
Desa Mulyosari merupakan desa yang masih harus terus berkembang. Banyak sektor
yang perlu dibenahi demi terciptanya desa yang maju, salah satunya dengan
meningkatkan
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sistem

informasi

desa

danupaya

pengembangan

Usaha

Kecil

Menengah.Sumber daya manusia yang layaknya usia produktif banyak yang tidak
memiliki pekerjaan/ menganggur seperti ibu rumah tangga dan pemuda-pemuda desa
yang tidak bekerja. Oleh karena itu apabila dibekali dengan ilmu komputer
danberbisnis/berwirausaha, tentunya akan mampu menjadi ujung tombak perubahan
bagi perekonomian di desa ini. Bagi aparat desa pun sangat pentingdalam menyebarkan
informasi mengenai desa sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan yang lebih efektif. Sumber daya yang ada di desa Mulyosari ini baik berupa
sumber daya manusia dan bahan baku perlu dikembangkan. Salah satu cara yang dapat
dilakukan yaitu dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah khususnya olahan
Pisangyang akan mempunyai nilai jual apabila dipasarkan dengan menarik dan
berkelanjutan. Pisang merupakan bahan dasar yang mudah dan banyak terdapat di Desa
Mulyosari dan merupakan olahan yang pembuatannya tidak terlalu rumit dan dapat
dipelajari dengan cepat oleh orang awam sekalipun.Selain itu olahan pisang ini dapat
dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh khususnya bagi anak-anak.
Berdasarkan hasil observasi tersebut maka kami berfokus pada 3 hal berikut:
1) Pengembangan website desa Mulyosari
2) Pengenalan tentang Ilmu komputer & Bisnis
3) Penyuluhan pembuatan laporan keuangan UKM

dan penentuan Harga

PokokPenjualan dan Laba Rugi.
2.2 Temuan Masalah di Lokasi dan Rencana Kegiatan
2.2.1 Temuan Masalah
Desa Mulyosari merupakan desa yang masih dalam proses berkembang.Penduduk
yang 70% memiliki pekerjaan sebagai petani menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan minimnya pengetahuan tentang berwirausaha, serta pendidikan yang
minim turut mempengaruhi lambatnya perkembangan ekonomi di Desa Mulyosari.
Berikut temuan masalah yang dapat kami simpulkan :
1. Kurangnya pemahaman dan penguasaan sistem informasi serta teknologi oleh
sebagian aparat.
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2. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan UKM serta
Penentuan Harga Pokok Penjualan dan Laba Rugi.
3. Kurang pengetahuan tentang Komputer dan bisnis pada anak usia dini.
4. Kurangnya pengetahuan tentang investasi bodong.

2.2.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan permasalahan yang ada dalam
penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana cara pengembangan Web di desa Mulyosari?
2. Bagaimana membuat Laporan Keuangan untuk UKM dan menentukan Harga
Pokok Penjuaalan serta Laba Rugi?
3. Bagaimana cara menambah pengetahuan anak usia dini mengenai Komputer
dan Bisnis ?
4. Bagaimana cara menambah pengetahuan masyarakat tentang investasi?
2.2.3 Tujuan Program
Tujuan dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk membantu membangun dan mengembangan desa serta menigkatkan
kualitas pengetahuan masyarakat di desa Mulyosari melalui website.
2. Untuk membantu Pelaporan Keuangan UKM yang ada di Desa Mulyosari dengan
mengadakan Penyuluhan Pembuatan Laporan Keungan UKM dan penentuan
Harga Pokok Penjualan serta Laba Rugi
3. Untuk memberikan wawasan tentang Komputer dan bisnis pada anak SMP.
2.2.4 Manfaat Program
Manfaat dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan dengan adanya Pengembangan Website di desa Mulyosari dapat
membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang desa Mulyosari.
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2. Diharapkan dengan adanya penyuluhan mengenai Pembuatan Laporan Keuangan
UKM Serta Penentuan Harga Pokok Penjualan dan Laba Rugi, pemilik UKM dapat
mengetahui kondisi keuangan.
3. Diharapkan dengan adanya Pengenalan tentang Komputer dan Bisnis pada anak
Usia Dini .
2.2.5 Sasaran Objek
a.

Bidang Ekonomi, meliputi masyarakat pekon khususnya Karang Taruna, Pemilik
UKM, serta Siswa SMP N 23 Pesawaran.

b.

Bidang Ilmu Komputer, meliputi Siswa/i SMP N 23 Pesawaran.

2.2.6 Rencana Kegiatan Kelompok
2.2.6.1 Rencana Kegiatan Kelompok Utama
A. WEBSITE DESA
1. Pengembangan Web Desa Mulyosari (Febri Maja Yosi)
Rencana kegiatan ini yaitu pengembangan website desaberisi profil dan informasi
tentang desa mulyosari bagaimana sejarah berdirinya, wisatanya, budaya,
kulinernya dan apa saja yang berkaitan dengan desa tersebut, terlebih desa ini
memiliki banyak potensi

yang musti dikembangkan dan dikenalkan ke ruang

lingkup yang lebih besar dan ketingkat lokal maupun interlokal, desa mulyosari
termasuk desa yang sedang berkembang untuk itu pengembangan dan penelitian
website desa sangat perlu dilakukan guna memberikan kemudahan kepada para
pengunjung nantinya untuk memahami dan ingin mengunjungi desa mulyosari.
B. Pelatihan dan maintenance (pemeliharaan) perangkat keras sistem
komputer. (Laksono Hendri Kuncoro)
1. Rencana kegiatan ini yaitu memberikan pelatihan kepada para aparaturdesa.
untuk memahami pentingnya maintenance(pemeliharaan/perawatan) terhadap alatalat elektronik dan komputer yang digunakan untuk kegiatan dibalai kantor desa
dan melayani masyarakat, dengan begitu akan meminimalisir terjadinya kerusakan
dini dan alat rusak yang terbengkalai.
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2. Pelatihan dasar-dasar perngkat keras(hardware) system komputer pada pelajar
SMP N 23 Way Ratai, pesawaran (Laksono Hendri Kuncoro)
Rencana kegiatan ini yaitu melakukan pelatihan pada pelajar SMP N 23
PESAWARAN untuk mengetahui dasar-dasar perangkat keras(hardware), apa itu
hardware pada system computer, dan dan segala jenis komponen yang ada dalam
komputer.
C. Pelatihan

entrepreneurship

(kewirausahan)

sejak

dini

dan

upaya

pengembangan potensi desa melalui media sosial dan pemasaran online
(MADE YUDIANA)
1. Pelatihan ilmu kewirausahaan pada smp n 23 pesawaran
Rencana kegiatan ini yaitu membantu dalam mengembangkan dan mengarahkan
minat dan bakat para pelajar SMP dalam berwirausaha dan berbisnis.
2. Pengembangan potensi desa dan upaya mempromosikanya melalui media sosial dan
pemasaran online.
Rencana kegiatan ini yaitu pengembangan potensi yang ada di desa mulyosari dan
upaya-upaya dalam mengenalkan dan mempromosikanya memalui media social
dan bekerjasama dengan kementrian pariwisata.
D. Pelatihan Peningkatan Skill Kepemimpinan Usia Dini ( Janu Setyo Arifin )
Rencana kegiatan ini untuk memberi edukasi kepada anak usia dini khususnya di
SMP N 23 PESAWARAN desa mulyosari tentang pentingnya pengetahuan
kemepimpinan sejak usia dini.
E. Penyuluhan pembuatan laporan keuangan UKM dan penentuan harga pokok
penjualan serta laba rugi (Dina Widya Indraswari).
Rencana kegiatan ini yaitu membantu dalam membuat penyusunan laporan
keuangan sederhana yang meliputi laba rugi untuk mengetahui keuntungan dari
produk tersebut.
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F. Sosialisasi investasi saham bodong (Wildan)
Rencana kegiatan ini untuk memberi edukasi kepada masyarakat desa mulyosari
tentang bahaya nya penipuan investasi saham bodong,dan tujuan dari sosialisasi ini
untuk mengantisipasi penipuan saham bodong yang sedang hangat-hangat nya di
bicarakan di lampung khusus nya di desa .
2.2.6.2 Kegiatan Seluruh Anggota PKPM
A. Membuka rumah belajar bagi anak-anak SDN di Desa Mulyosari
B. Ikut serta dalam kegiatan Gotong Royong Di Desa Mulyoasri, yaitu dengan
membersihkan masjid di dusun 3B, membersihkan daerah sekitar tempat tinggal di
dusun 1. Dan kunjungan UKM sale pisang.
C. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan yaitu: yasinan.
D. Ikut serta dalam kegiatan 17 agustus yaitu : Panitia Lomba FASHO(festival anak
sholeh).
E. Ikut serta dalam kepanitian Malam Gebyar HUT RI.
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